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SLÖJDEN RÖR SIG ÖVER GRÄNSER

Att lära känna ett material, att förstå dess 
egenskaper, att få skapa och experimen-
tera, att behärska att göra. Det finns en 
längtan hos många i dag, att göra, att se en 
början och ett slut. Något som blir färdigt. 
Att arbeta med händer, sinnen och kropp, 
och utforska ett material. Slöjden kan 
erbjuda det. Föremål präglade av handens 
arbete, är både unika och intressanta. 
Det finns ett intresse och nyfikenhet för 
slöjden, det finns historia, möjligheter 
och förändring, det finns engagemang och 
uttryck. Genom slöjden kan människor 
mötas, oavsett om vi talar samma språk. 
Slöjden rör sig över gränser. I möjlighe-
terna ligger mycket av sådant som håll-
barhet och återbruk. Inom slöjden möts vi 
också av gedigen kunskap, år av träning 
och imponerande skicklighet. 
Det är många människor, som i sina liv 
ägnar tid och engagemang för olika sorter 
av slöjd och hantverk.
I Myndigheten för kulturanalys rapport 
från januari 2016 framgår att hantverk och 
handarbete är den sjätte vanligaste kultur-
aktiviteten av de tjugotre som redovisas, 
och möjligheter för att finna ett samman-
hang för slöjdintresse blir allt fler. Från 
hemslöjdsföreningar, nätverk på sociala 
media, slöjdklubbar, till makerrörelsen, 
slöjdcraftivism och stickcaféer.
Den positiva kraft som finns inom slöj-
den, ligger helt i linje med de ambitioner 
regeringen har om delaktighet, demokrati 
och integration. Slöjdens roll finns som 
en del i civilsamhället och dess styrka har 
Sverige kunnat erfara året som varit. 
Tillgång och möjlighet till slöjd är en del 

av den kulturella infrastrukturen. Att det 
finns ett ämne i skolan som öppnar dörrar 
till slöjd i olika former. Att vi har fören-
ingsliv och studieverksamheter, utbild-
ningar och hemslöjdskonsulenter ingår i 
den strukturen. Svenska Hemslöjdsfören-
ingarnas Riksförbund, SHR, stöttar och 
utvecklar de olika föreningarnas arbete. 
För att främja hemslöjden är hemslöjds-
konsulenternas arbete viktigt, för hela lan-
dets utveckling och främjande, från norra 
till södra Sverige, omfattande den samiska 
slöjden och barn och ungdomsslöjd och 
för att medverka till en ännu större bredd 
verkar framtiden för slöjden spännande 
och möjlig, både vad det gäller traditioner 
och förnyelse. 
Nämnden för hemslöjdsfrågor är en liten 
myndighet men har ett stort ansvar, och 
ambitioner för en positiv utveckling av 
hemslöjden. Som ny ordförande i nämn-
den är jag imponerad av allt gott arbete 
som sker via nämndens kansli, och jag ser 
fram emot att få vara en del av att utveck-
la allt positivt som ryms inom slöjdens 
område.

Tina Ehn
Ordförande
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ORGANISATION

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet med Tillväxt-
verket som värdmyndighet. Tillväxtverket och NFH flyttade till Västgötagatan 5, Stockholm, i början av 
2016.

NFH planerar, samordnar och gör insatser för hemslöjdsområdet genom att

• samverka med andra myndigheter och organisationer kring frågor som är av vikt för slöjdområdet, 

• omvärldsbevaka och sprida information rörande slöjdområdet,

• fördela bidrag i form av verksamhets- och projektbidrag,

• anordna konferenser och seminarier.
Nämnden för hemslöjdsfrågor är en nämndmyndighet vilket innebär att nämnden har fullt ansvar. Nämnd-
ledamöterna utses av regeringen. Nämnden ansvarar för myndighetens verksamhet och fattar beslut om 
fördelning av bidrag samt tillsätter kanslichef. Kanslichefen är myndighetschef och ansvarar inför nämn-
den för den löpande verksamheten. Kanslichefen ingår inte i nämnden men är föredragande på nämndens 
möten.

INTRODUKTION

EKONOMISK ÖVERSIKT
NFH tilldelades i 2016 års regleringsbrev 2 554 tkr för täckande av förvaltningskostnader och 8 944 tkr för 
främjande av hemslöjd. De största främjandeposterna är organisationsbidrag till Svenska Hemslöjdsför-
eningarnas Riksförbund 4 200 tkr, verksamhetsbidrag till Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji 1 860 tkr och 
projektbidrag 1 350 tkr.
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Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2016:

”Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppgift att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för 
att främja hemslöjd genom att

•	 stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhets-
perspektiv och därmed tillvarata hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition 
och kvalitet, och

•	 öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika slöjdtekniker.”

Den ekonomiskt mest omfattande delen av Nämn-
den för hemslöjdsfrågors, NFHs, främjande tar sig 
uttryck genom bidragsgivning. Bidragen kan delas 
upp i organisations-, verksamhets- och projektbi-
drag. Fortbildning och årlig informationskonferens 
är en viktig del av främjandearbetet.
Bidragen fördelas till fyra ändamål; organisa-
tionsbidrag till Svenska Hemslöjdsföreningarnas 
Riksförbund, SHR, bidrag till regional hemslöjds-
verksamhet där regionen/landstinget inte ingår i 
samverkansmodellen, bidrag till nationella utveck-

lare (tidigare rikskonsulenter) samt projektbidrag.
NFH redovisar särskilda insatser ur perspektiven 
kulturarv, näring, hållbarhet samt barn och unga. 
Dessa aspekter genomsyrar all verksamhet.

FRÄMJANDE

Svenska Hemslöjdsföreningarnas 
Riksförbund
46%

Sameslöjdstiftelsen 
Sámi Duodji
20%

Nationell utvecklare 
hemslöjd
8%

Nationell utvecklare 
kommunikation
3%

Projektmedel
14%

Fortbildning
7%

Hemslöjdens samlingar, 
licens
2%

Främjande av hemslöjd

Utfall 2016 avseende främjande av hemslöjd, anslag 4:3 ap2, se tabell 19 sid 35.
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VERKSAMHETSBIDRAG – HEMSLÖJDSKONSULENTER

Regional konsulentverksamhet
Genom skrivning i Statens kulturråds reglerings-
brev ansvarar Nämnden för hemslöjdsfrågor, 
NFH, för att lämna bidrag till huvudmannen för 
länshemslöjdskonsulentverksamheten i Stock-
holms län. Statsbidraget lämnas till huvudmannen 
vars medfinansiering måste uppgå till minst 50 %. 
Bidraget slussas från Statens kulturråd till NFH då 
pengarna ingår i Kulturrådets ramanslag Bidrag 
till regional kulturverksamhet. På grund av att 
Stockholms läns landsting inte ingår i samverkans-
modellen fördelar NFH bidraget. Bidraget ingår 
inte i NFHs ekonomiska redovisning.

Regional hemslöjdskonsulentverk-
samhet i Stockholm
Huvudman för länshemslöjdskonsulentverksamhe-
ten Slöjd Stockholm är stiftelsen Stockholms läns 
museum. Fyra heltids konsulenttjänster, samt en 
deltids kursadministratör är knutna till verksam-
heten.
Stockholms läns landstings kulturförvaltning 
har under året låtit utreda Länskulturfunktioner-
nas organisation och samverkan (SLL Dnr KN 
2016/94). Utredningen föreslår samlokalisering av 
länskulturfunktionerna samt ger förslag på olika 
organisatoriska möjligheter som både syftar till att 
stärka länskulturfunktionerna och till starkare styr-
ning, samordning och samverkan. 

Utöver vanligt förekommande konsulentarbete 
med rådgivning, kursverksamhet och nätverksar-
bete har Slöjd Stockholm under 2016 arbetat med 
tre utvecklingsprojekt.

Slöjdresidens 

Slöjd Stockholm har under 2016 påbörjat ett 
slöjdresidensprogram. Residenset syftar till en ny 
publik plattform utifrån vilken slöjd kan under-
sökas, lyftas fram och diskuteras utifrån praktik 
samt roll och relation till samtida samhälleliga 
utmaningar.

Slöjd för asylsökande

Projektets huvudsakliga syfte är skapa kreativa 
avbrott i vardagen på asylboenden och skapa 
ramar för möten mellan människor med slöjd som 
metod. Projektet genomfördes med tre inriktning-
ar, Unga leder unga, Slöjd för arabisktalande och 
Slöjdklubbar för familjer och barn.

Sommarjobb för ungdomar

Årets sommarjobb innebar att 16 ungdomar fick 
utforma och driva aktiviteter i Slöjd Stockholms 
tält på ungdomsfestivalen We are STHLM. Sats-
ningen gjordes i samarbete med kommunerna Jär-
fälla, Haninge, Nacka, Solna och Sollentuna samt 
stadsdelarna Hässelby-Vällingby, Skärholmen och 
Rinkeby-Kista.
Under året har Slöjd Stockholm samverkat med 
Slöjd i Väst, Skånes hemslöjdsförbund och NFH i 
det kunskapsbyggande arbetet SlöjdCultures. Läs 
mer sidan 19.

Nationella utvecklare
NFH har under 2016 bytt tjänstetitlar på de 
tidigare rikskonsulenterna som numera tituleras 
nationella utvecklare. Nationella utvecklare har 
som titeln anger ett nationellt utvecklingsuppdrag. 
Huvudman för nationell utvecklare kan vara NFH 
eller annan part. Under 2016 finansierades 4,5 
nationella utvecklartjänster med NFHs främ-
jandeanslag. NFH är huvudman för en nationell 
utvecklartjänst 100 %, med inriktning barn och 
unga samt en tjänst med inriktning kommunika-
tion 50 %. Båda utvecklarna har sin arbetsplats på 
nämndens kansli.

Sommarjobb slöjd Foto: Slöjd Stockholm

FRÄMJANDE
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FRÄMJANDE

Nationella utvecklare sameslöjd
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av 
Svenska Samernas Riksförbund och Same Ätnam. 
Stiftelsens viktigaste uppgifter är att marknadsföra 
och sprida information om duodji samt stödja 
duojárat. I begreppet duodji innefattas sameslöjd, 
samiskt konsthantverk, samiskt hantverk, form-
givning och design. I begreppet duojárat innefat-
tas samiska slöjdare, samiska konsthantverkare, 
samiska formgivare och samiska designers.
I Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis nätverk ingår 
ca 690 duojárat varav ca 200 är näringsverksam-
ma.
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis finansiering 
utgörs av NFHs nationella utvecklartjänster samt 
Sametingets kulturråds verksamhetsstöd, därutö-
ver tillkommer externa projektmedel. 
De tre nationella utvecklarna har inriktning hant-
verk/kulturarv 100 %, näring/företagande 100 % 
och marknadsföring/kommunikation 100 %. 
Utvecklarna har sin arbetsplats hos Sameslöjdstif-
telsen Sámi Duodji i Jokkmokk.

Gesäll- och mästarbrev 

Under våren 2016 fastställdes nya provbestäm-
melser för gesällbrev i duodji. Arbetet med att ta 
fram nya riktlinjer för gesällbrev samt genomföra 
en kampanj för mästarbrev har varit ett sätt att öka 
statusen och uppmärksamheten kring hantverket. 

Utställningsverksamhet

Utställningen Modern Classics har tagits fram 
av Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji i samarbetet 
med utställningens deltagare vilka fått utbild-
ning i marknadsföring och användande av sociala 
medier. Deltagarna gavs löpande handledning i 
arbetet med sitt individuella varumärke. 
Vitalisering av duodjimärket

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji har under senare 
år drivit frågan kring en vitalisering av duodjimär-
ket, ett ”äkthetsmärke som visar att föremålet är äkta 
sameslöjd”. Under 2016 startade Samerådet, ägare 
av märket, ett förprojekt där samtliga förvaltnings-
organisationer deltog i diskussioner om duodji-
märkets framtid. 

Branschdagar och rådgivning

Sameslöjdstiftelsens Sámi Duodjis årliga bransch-
träff ägde i år rum i Gällivare, 13-14 maj. Temat 
för dagarna var utställningskommunikation med 
utgångspunkten att allt kommunicerar. 35 personer 
deltog under de två branschdagarna. De nationella 
utvecklarna ger rådgivning inom frågor som före-
tagsstart, budget, prissättning och marknadsföring. 
Under 2016 har 35 slöjdare givits sådan rådgiv-
ning.

Marknadsvantar-Jokkmokk och Jukkasjärvi 
Foto: Erika Nordvall Falck
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FRÄMJANDE

ORGANISATIONSSBIDRAG – 
SVENSKA HEMSLÖJDSFÖRENINGARNAS RIKSFÖRBUND

Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2016:

”Anslagsposten ska användas för organisationsbidrag till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund”

Organisation
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, 
SHR, är en idéburen organisation med ideella re-
gionala föreningar som medlemmar. De regionala 
föreningarna har i sin tur lokalföreningar och en-
skilda personer som medlemmar. Antalet enskilda 
medlemmar är ca 14 300.

Tabell 1
Svenska Hemslöjdsföreningarnas 
Riksförbund

2016 2015 2014
Antal enskilda 
medlemmar

14 264 13 860 14 780

Antal föreningar 
inom riksförbundet

89 89 89

Organisationsbidrag
SHR har under 2016 erhållit 4,2 mkr i organisa-
tionsbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor, 
NFH. NFH har därutöver finansierat licensen för 
Hemslöjdens samlingar med ca 130 tkr, läs mer 
sidan 9. I och med skiftet från verksamhetsbidrag 
till organisationsbidrag har inget uppdrag lämnats 
till organisationen från NFH. Uppföljning av bi-
draget har i skett i form av att möten hållits mellan 
SHRs ordförande och verksamhetschef samt NFHs 
ordförande och kanslichef, samt fortlöpande mö-
ten mellan verksamhetschefen och kanslichefen. 
Utöver uppföljningsmötena utgör SHRs årsredo-
visning verksamhetsberättelse samt redovisnings-
handlingar.

Organisationsutveckling
SHR befinner sig i en omställning av organisatio-
nen. Som ett led i arbetet drivs projektet Do It To-
gether (januari 2016-maj 2017). Do It Together är 
organiserat i sex delprojekt vilka vart och ett drivs 
av en hemslöjdsförening och ett antal klusterfören-
ingar, totalt är 26 medlemsföreningar engagerade. 

Syftet med projektet är att föreningarna skall agera 
på nya arenor, samarbeta med nya målgrupper 
och aktörer, använda nya arbetsmetoder och söka 
nya vägar för hållbar ekonomi i föreningslivet. 
Delprojekten heter Slöjd som integration, Slöjda 
tillsammans, Medlemsengagemang, Strategisk 
slöjd, Returslöjd och Craft Fridays UÅ. 
Under året har SHRs föreningsmöten hållits inom 
ramen för Do It Together och belyst ämnen som 
normkreativitet, hållbarhet, mångfald, kulturarv, 
föreningsengagemang, målgruppsbearbetning och 
organisationsutveckling. Tre möten med vardera 
50 deltagare har genomförts.
Projektet Do It Together har finansierats med 
bidrag från Postkodslotteriets kulturstiftelse.

Ekonomi
Hösten 2015 inledde SHRs förbundsstyrelse ett 
arbete med det huvudsakliga målet att i början 
av 2017 ha formulerat en strategi för 2018, som 
säkerställer ett hållbart riksförbund.
SHRs bedömning är att organisationsbidraget om 
4,2 mkr endast gör det möjligt att driva viss bas-
service för medlemsföreningarna. Därutöver måste 
SHR söka externa projektmedel. SHR bedömer 
vidare att delar av verksamheten på sikt kommer 
att få avvecklas till förmån för andra prioriteringar 
vilket innebär att 2017 kommer att präglas av 
omställning.

Craft Fridays, Umeå  Foto: Per Björklund
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Craft Fridays, Umeå Foto: Per Björklund

FRÄMJANDE

Under 2016 har externa projektmedel finansierat 
utvecklingsprojekten Do It Together, Zickermans 
samlingar och Handmade Issues.
Gesäll- och mästarbrev samt Hemslöjdens kurser 
finansieras externt (Sveriges Hantverksråd respek-
tive Skolverket). Se nedan.

Publik verksamhet
Genom projektet Do It Together, medlemsfören-
ingarnas kursverksamhet, utställningar och före-
läsningar samt affärsverksamhetens bokutgivning 
och tidskriften Hemslöjd visar SHR på levande 
slöjdkunskaper och nyfikenhet på såväl kulturarv 
som nyskapande.

Handmade Issues
Handmade Issues är ett koncept genom vilket 
SHR vill utforska och uppmärksamma det prak-
tiska kunnandet och ge möjlighet till diskussion. 
Tvärkulturella möten och forskning ingår också i 
konceptet. Årets seminarium med tema ull lockade 
300 betalande deltagare till Kulturhuset i Stock-
holm.

Gesäll- och mästarbrev
SHR utfärdar gesäll- och mästarbrev för yrken 
inom handvävning/konstvävning, broderi/konst-
broderi, stickning och träslöjd. För att erhålla 
mästarbrev ska sökande ha minst 10 000 timmars 
arbete dokumenterade inom yrket. Gesällbrev kan 
sökas när sökande har minst tre års yrkesutbild-
ning med praktik. För att erhålla ett gesällbrev ska 
gesällprovet ha tagit minst 160 timmar.
Samtliga prov som lämnats in under 2016 godkän-
des, två mästare och tre gesäller.

Hemslöjdens samlingar
SHR och NFH samarbetar om digitaliseringen av 
Hemslöjdens samlingar. SHR förvaltar databasen 
och stöttar föreningarna i deras arbete med sam-
lingen. NFH bekostar licenserna för Hemslöjdens 
samlingar på Digitalt museum, där samlingarna 
publiceras och blir tillgängliga för allmänheten. 
2016 bekostade NFH även en två dagars utbild-
ningsinsats för föreningsaktiva rörande hantering 
av databasen. Nitton föreningar/deldatabasägare 
har licenser och arbetar aktivt med sina databaser, 
fjorton av dessa har publicerat sina samlingar på 

Digitalt museum. Antalet mappar och föremål 
publicerade på Digitalt museum har nästan dubb-
lerats under 2016.
Lilli Zickerman, svensk hemslöjdspionjär, genom-
förde 1910-1932 en textilinventering omfattande 
24 000 blad. I samarbete med Konstfack har SHR 
scannat och läst in halva samlingen som nu till del 
publicerats på Digtialt museum. Estrid Ericsons 
stiftelse bekostade insatsen.
Ett seminarium och en utbildningsdag kopplade 
till Hemslöjdens samlingar samarrangerades av 
SHR och NFH under året. 

Hemslöjdens samlingar och hur samlar vi 
idag? 24 augusti

Flera föreläsare belyste samlande ur olika perspek-
tiv och infallsvinklar. Vad är en samling? Vad ska 
vi samla på? Vad är värt något i framtiden? Och 
vem gör urvalet? 

Utbildningsdagar Hemslöjdens samlingar, 
29-30 september

Utbildning i programmet PrimusNett för de fören-
ingar som är aktiva i Hemslöjdens samlingar och 
arbetar med Digitalt museum. Deltagare från hem-
slöjdsföreningarna i Leksand, Rättvik, Skaraborg, 
Jämtland, Kronoberg, Halland och Kalmar.
Läs mer sidan 21 och 22.

Svensk Slöjd AB
Svensk Slöjd AB är SHRs helägda aktiebolag som 
driver tidskriften Hemslöjd och 
Hemslöjdens förlag. Konceptbuti-
ken Svensk Slöjd på Nybrogatan i 
Stockholm avvecklades under 2016.
Under året har Hemslöjdens förlag 
deltagit på sex mässor med stor mål-
gruppsspridning, bl a Syfestivalen, 
Bok & Bibliotek, Slöjdbiennalen 
och Skolforum.
Tidningen Hemslöjd ligger stadigt 
på ca 12 500 prenumeranter och 
ökar försiktigt. Orvestomätningen 
från januari – april 2016 visade att 
tidningen har betydligt fler läsare än 
antalet prenumeranter, räckvidden 
var 61 000 läsare.
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PROJEKTBIDRAG

Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2016: 

”Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppgift att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för 
att främja hemslöjd genom att stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kultur- som 
ett närings- och hållbarhetsperspektiv och därmed tillvarata hemslöjdens materialkunskap, teknikkun-
skap, formspråk, tradition och kvalitet.”

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar en gång 
per år bidrag till projekt som stimulerar och utveck-
lar slöjd och handgjort skapande i alla dess former 
och uttryck. Projektbidragen är ett viktigt verktyg 
för NFH i arbetet med att nå fler och därmed mer 
intressanta och komplexa resultat. Bidragen bidrar 
till att utveckla nya arbetsformer, utforska idéer och 
vidga målgruppen. Bidragen är även en viktig resurs i 
arbetet med att stärka förnyelse och utveckling i sam-
verkan med den regionala nivån. Projektbidrag söks 
av såväl institutioner, organisationer som enskilda 
näringsidkare. 
Beslut om fördelning av projektbidrag görs av 
nämndens ledamöter en gång per år. NFH skiljer 
mellan projekt som undersöker förutsättningar och är 
förberedande respektive projekt som förverkligar och 
genomför:
Utvecklingsbidrag 
Utvecklingsbidrag används för planerings- och 
researcharbete, pilot- eller förstudie inför en större 
projektansökan. Ingen medfinansiering krävs. Maxbe-
lopp: 50 000 kr.
Projektbidrag
Projektbidrag kan vara stort eller litet, kort eller 
flerårigt. Krav ställs på genomarbetad projektplan, 
fler samarbetsparter och ytterligare finansiering. NFH 
stöttar sällan projekt med mer än 50 % av projektets 
totala budget. Maxbelopp: 500 000 kr. Från och med 
2016 krävs inte medfinansiering för projektansök-
ningar under 100 000 kr.
Under året gjordes även en extra utlysning om 
150 000 kr riktad till ideella föreningar och organisa-
tioner som anordnar aktiviteter för välkomnande av 
flyktingar och asylsökande. Läs mer sidan 19.

Beredning och handläggning av 
projektansökningar
Inför 2016 inkom sammanlagt 43 projektansökningar, 
fördelat på 24 förstudier och 19 projekt, till ett sam-
manlagt värde av ca 6,1 miljoner kr. 11 ansökningar 
beviljades, läs mer sidan 11, 12 och 13. 

Tabell 2
Projektbidrag 

2016 2015 2014

Antal inkomna ansök-
ningar

43 32 49

Summa inkomna 
ansökningar, tkr

6 096 4 267 6 217

Antal beviljade 
projekt 

11 12 10

Summa beviljade 
projekt, tkr

1 335 1 343 1 450

NFH utgår i sin bedömning av projektansökningar 
från de nationella kulturpolitiska målen. Projekt 
som lägger vikt vid nya metoder för att nå vidgat 
deltagande prioriteras.
NFH bedömer projekt utifrån följande kriterier: ny-
skapande/nytänkande, utvecklande/hög påverkans-
grad, kulturell och konstnärlig kvalitet, kompetens/
genomförbarhet, risktagande, samverkande parters 
insats, önskvärd effekt/resultat och långsiktighet.
NFHs kansli gör en första genomläsning av 
ansökningarna och väljer ut ansökningar som går 
vidare till nämndens ledamöter för bedömning. 
Ledamöterna får i uppdrag att läsa och yttra sig om 
ett antal projektansökningar vardera. Alla ledamöter 
har under hela beredningstiden tillgång till samtliga 
ansökningar och kan skriva yttranden eller upp-
märksamma ansökningar som inte kommit med i 
första urvalet.
Inom NFH finns bestämmelser för behandling av 
jäv. Bestämmelserna delges ledamöterna i nämnden 
och beredningsgruppen inför beredning och beslut 
om fördelning av projektbidrag.
Efter beslut om vilka projektansökningar som be-
viljats sker utbetalning med 85 % vid årets början. 
Resterande 15 % utbetalas efter projektet slutredo-
visats före årsskiftet samt godkänts av handläggare 
och kanslichef. Under projektets gång gör NFH 
avstämningar med projektägarna.

FRÄMJANDE
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Beviljade projektbidrag 2016
Vid nämndens sammanträde den 12 januari 2016 beviljades sammanlagt 1,3 mkr i projektbidrag fördelat på 11 projekt för 
genomförande under budgetåret 2016. 
Studieförbundet Vuxenskolan i Västra Götaland 
beviljades 300 000 kr för projektet Ta i hand.
Ta i hand är ett slöjd- och integrationsprojekt i Västra 
Götaland som handlar om att skapa möten och gemen-
skap genom att slöjda och handarbeta tillsammans.
”Vi vill att människor som vanligtvis inte möts träffar varan-
dra. Det är ju så mycket lättare att förstå att vi har mycket 
gemensamt när vi samlas kring ett gemensamt intresse. I 
handarbetet finns också möjlighet att visa, lära ut och lära 
sig, utan att vi nödvändigtvis talar samma språk.”

Centralasiengrupperna beviljades 230 000 kr för projektet Forma – formgivning som 
integration.
Formas tre övergripande mål är att förmedla hantverkskunskap och uppmuntra till 
skapande med händerna, knyta vänskapsband som överbryggar samhälleliga gräns-
dragningar och barriärer samt att ta deltagarna till kulturområden och platser de annars 
aldrig skulle komma till.
”Forma har en bred definition om vad slöjd och skapande innebär och vem som är dess utö-
vare. Formas tydligaste bidrag till slöjdscenen är att just verka till en breddning av begreppet. 
På sikt jobbar vi mot att Formas mångbottnade sammansättning kan vara med till att inspirera 
och skapa nya konstnärliga uttryck. Men där är vi inte ännu."

Skånes hemslöjdsförbund beviljades 200 000 kr för tredje året av projektet Framtiden för Hemslöjdens samlingar 
Skåne.
Projektet syftade till att öka trafiken till Hemslöjdens samlingar på Digitalt Museum. För att nå ut till målgrupp yngre 
människor med intresse för handgjort skapande, DIY och en hållbar livsstil via sociala medier användes en ny och oväntad 
samarbetspart i företaget Fine Little Day.
”Idén var att ge ett par formgivare i uppdrag att bildmässigt tolka föremål, mönster, uttryck från Hemslöjdens samlingar. Deras ar-
betsprocess skulle dokumenteras fortlöpande för att under resans gång och delas främst på Instagram. Den dokumenterade proces-
sen, skulle framhålla Hemslöjdens samlingar på Digitalt Museum, och förstärka föreställningen om dem som värdefull kunskapsbank 
och inspirationskälla."

Detta fleråriga projekt har beviljats bidrag från NFH även 2014 (400 000 kr) och 2015 (300 000 kr).

FRÄMJANDE

Projekt Ta i hand Foto: Ta i hand
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Aia Jüdes beviljades 175 000 kr för fortsättningen 
på projektet Next Level Craft – on tour.
Utställningen Next Level Craft visades med stor 
framgång på Svenska ambassaden i Washington 
DC 9 mars-25 april 2016.
”Med utgångspunkt i våra nordiska slöjdtraditioner 
och rika natur berättas en annorlunda och inkluderan-
de slöjdsaga som genomsyras av nyfikenhet, hållbar-
het och mångfald. Det finns ett stort intresse för och 
längtan efter handgjorda uttryck i vår samtid. Att 
man inte ska vara rädd för att tänka brett och prova 
nya, annorlunda grepp. Att man inte ska underskatta 
en utställning gjord för barn och unga, den kan göra 
avtryck även i den "vuxna världen"."

Form/Design Center i Malmö beviljades 105 000 kr 
för andra året av projektet Slöjdcraft, år 2.
Projektet Slöjdcraft vill visa hur slöjd och hant-
verk ger oss en förståelse för vår materiella värld. 
Av vad och hur tillverkas det vi använder? Under 
år 2 utvidgas projektet regionalt i syfte att få barn 
från stad och landsbygd att mötas. 
Projektet har endast gjort en ekonomisk redovis-
ning och beviljats uppskov med redovisning av 
projektets rapport och resultat.

Konsthall C beviljades 75 000 kr för genomför-
ande av utställningen och symposiet Expansions 
of Homecraft
"The purpose of the project was through a symposium 
to unpick how home craft, with its connection to his-
toric practices and folk traditions, often has made it an 
easy prey to be co-opted by right-wing and nationalist 
politics as an anchor point for ‘true’ examples of natio-
nal identity. The symposium (Hemmet i Hemslöjden) 
was held at Konsthall C on the 11 June 2016."

Johanna Törnqvist beviljades 50 000 kr till pro-
jektet Precious Trash.
Projektets mål var att väcka tankar kring kläder 
och konsumtion, ett projekt som ville lyfta slöj-
dens förmåga att skapa tillfredsställelse av att göra 
själv.
”Slöjden och hantverket har varit i fokus, då det är 
handarbetet som har skapat värdet i utställningen, när 
materialet saknat värde. Att återbruket har lyfts till en 
annan nivå rent hantverksmässigt. Samt att budskapet 
nått fram utan pekpinnar, vilket också har varit ett 
mål."

I november 2016 vann projektet Svensk Forms 
DESIGN S i kategorin hantverk/konsthantverk.

Projekt Next Level Craft - on tour Foto: Aia Jüdes
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Lina Sofia Lundin beviljades 50 000 kr för projektet Svart Naturligtvis/
Black Naturally. 
Förstudien har genomfört provfärgningar för standardisering av textil-
färgning baserad på ekollon och järn.
”Projektet undersökte hur en gammal infärgningsteknik som växtfärgning åter 
kan komma att bli användbar inom lågskalig textil produktion. Målet var att 
på sikt att kunna använda denna färgmetod för att färga in både beklädnads-
tyger och textil till konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer. Slutsatserna är 
att färgmetoden är tillräckligt bra för att användas i både textil och konstnärlig 
produktion.”

Slöjd i Väst/Västarvet beviljades 50 000 kr för utveckling av konceptet 
Allt om björken (Betula Totum).
Inom projektet utvecklades en metod för att på ett kostnadseffektivt, men ändå kvalitetsmässigt sätt, ta 
emot många skolelever och ge dem en slöjdupplevelse. 
”Projektet syftade till att undersöka metoder för att jobba med slöjd och Kulturrådets bidrag Skapande Skola. 
Projektets direkta resultat är det pedagogiska konceptet Spelet om Björken och dess genomförande på Borås 
Museum våren 2016. Drygt 400 barn och lärare fick ta del av upplevelsen i en eller annan form och hela projektet 
var mycket uppskattat.”

Fiber Art Sweden beviljades 50 000 kr för projektet 
Arvbetagelse. 
Under projektperioden har textila kulturarv i Skåne, 
Hälsingland och Dalarna granskats kritiskt genom 
konstnärlig praktik och reflektion. 
”Gruppen har genom konstnärliga processer belyst och 
utvecklat synen på det textila kulturarvet och främjat en 
fördjupad kunskap kring textila tekniker och traditioner. 
Att konstnärligt utforska vad ett "kulturarv" innebär och 
hur det konstruerats, ökar förståelsen till både vår histo-
ria och vår samtid."

Sofia Ricklund Lidgren beviljades 50 000 kr för projektet Feministisk research i duodji. 
Projektets researcharbete undersökte hur sameslöjd används för att berätta samisk samtidshisto-
ria. Resultatet visades i slöjdutställningen Black Wind Fire and Steel på Tráhppie i Umeå. Till 
denna producerades en utställningsfolder med bilder och reflektioner om duodji.
"Det nyskapande i projektet är belysandet av den mekanik som slöjden har; som är till för att skydda sin 
egen tradition. Det vill säga att slöjden helst ska hållas historiskt korrekt. Gränserna kring duodji upprätt-
hålls genom att till exempel koda slöjden i ett binärt könssystem samt göra etniska gränsdragningar och 
kontrollera historieskrivningen. Den samiska slöjdstiftelsen Sámi Duodji är en viktig samisk institution 
som dokumenterar samtidens duodji men kontrollerar även vad som skrivs in i historien eller inte. Mitt 
projekt belyste gränslandet för duodji."

Romska kulturcentret i Malmö beviljades 75 000 kr till förstudien Romskt hantverk, igår, idag, imorgon.
Förstudien har undersökt förutsättningarna för samverkan med högskolor, museer, hantverkare m.fl. samt 
efterfrågan på nutida romskt hantverk. Inom förstudien har också kontakt tagits med romska ungdomar 
som vill utbilda sig inom romskt hantverk.
”Rosa Taikon ,90 år, är idag den enda romska levande personen i Sverige som arbetar med romskt hantverk. 
Romerna i Sverige är i behov av att nya unga krafter tar vid och utvecklar och skapar förutsättningar för att det 
romska hantverkets bevaras.”

FRÄMJANDE

Projekt Arvbetagelse Foto: FAS 

Projekt Svart Naturligtvis Foto: Lina Sofia Lundin

Projekt Feministisk research i duodji
Foto: Sofia Ricklund Lidgren
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Tabell 3
Beviljade projektbidrag 2016, tkr

Projektnamn Projektägare Beviljat
Ta i hand, år 2 SV Västra Götaland 300 
Forma – formgivning som integra-
tion

Centralasiengrupperna 230*

Framtiden för HS Skåne år 3 Skånes hemslöjdsförbund 200 
Next Level Craft - on tour Aia Jüdes 175 
Slöjdcraft, år 2 Form/Design Center 105 
Expansions of Homecraft Konsthall C 75 
Allt om björken (Betula Totum) Slöjd i Väst/Västarvet 50 
Precious Trash Johanna Törnqvist 50
Svart Naturligtvis/Black Naturally Lina Sofia Lundin 50 
Arvbetagelse Fiber Art Sweden 50 
Feministisk research i duodji Sofia Ricklund Lidgren 50 

SUMMA tkr 1 335
*Initialt beviljades projektet 230 000 kr från NFH, men pga möjlighet till annan finansiering halvera-
des beloppet under sommaren 2016. 

Tabell 4 
Återbetalade projektmedel som omdisponerats*
Projektnamn Projektägare Beviljat
Romskt hantverk, igår, idag, imorgon Romska kulturcentret i Malmö 75
Extra utlysning 14 föreningar och organisationer 150

SUMMA tkr 225
*Av återbetalade projektbidrag beslutade nämnden vid sammanträde 2016-09-15 att bevilja 75 000 kr 
till Romska Kulturcentret i Malmö avseende förstudien Romskt hantverk igår, idag imorgon.
Under året gjordes även en extra utlysning om 150 000 kr riktad till ideella föreningar och organisatio-
ner som anordnar aktiviteter för välkomnande av flyktingar och asylsökande. Läs mer sidan 19.

Tabell 5
Projektbidragens fördelning utifrån NFHs verksamhetsmål/
fokusområden, tkr

2016 2015 2014
Barn och unga 155 200 450
Näringsfrågor 175 450 400
Hållbar utveckling 100 0 42
Forskning och utveckling 125 243 450
Kommunikation 0 300 150
Kulturarv 250 0 0
Integration* 530 100 0
SUMMA tkr 1 335 1 293 1 492
*tidigare Internationella och interkulturella frågor
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Ethno, Rättvik  Foto: Marie Fagerlind
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BARN OCH UNGA

Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2016:

”Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppgift att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för 
att främja hemslöjd genom att öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika slöjdtekniker.”

Nämnden för hemslöjdsfrågors, NFHs, nationella 
utvecklare samordnar och utvecklar regional verk-
samhet inom barn- och ungaområdet. Utvecklaren 
står för omvärldsbevakning, kunskapsinsamling 
och metodstöd samt fungerar som igångsättare och 
mentor i arbetet gentemot hemslöjdskonsulenter, 
riksorganisationer och offentliga aktörer i hela 
landet.

Tabell 6 
Hur mycket av hemslöjdskonsulenternas tid 
som avsätts till arbete med barn och unga*

2016 2015 2014
Summa 34 % 33 % 29 %
*Uppgifter från Statens kulturråds uppföljning av det 
regionala hemslöjdsfrämjandet.

Slöjdhandledarutbildning
NFH har i samarbete med Skånes hemslöjdsför-
bund skrivit handledarmaterial och utbildnings-
planer i metoder att arbeta med barn och unga. 
Materialet baseras på de senaste 10 årens arbete 
med utveckling av slöjdhandledning. Fyra regio-
nala hemslöjdskonsulenter har deltagit som refe-
renspersoner under arbetsprocessen. Utbildningen 
är tänkt att användas av regionala konsulenter, 

kulturskole-, grundskole- och förskolepedagoger 
samt hemslöjdsföreningar.
Arbetet påbörjades under 2015 och beräknas vara 
avslutat februari 2017.

Slöjd i Kulturskolan
I NFHs uppdrag ingår att främja barn och ungas 
möjlighet att slöjda och vara kreativa. NFHs 
strävan är att slöjden ska finnas på arenor där unga  
befinner sig. Under 2014 inleddes ett samarbete 
med Kulturskolerådet (tidigare Sveriges Musik- 
och Kulturskoleråd). Inom landets kulturskolor 
finns en vilja att bredda verksamheten, bl.a. har 
Norrköping, Åtvidaberg och Falun under året 
öppnat upp för ämnet slöjd i sina verksamheter. 
Tillsammans med hemslöjdskonsulenter från Upp-
land och Norrbotten har NFH presenterat hemslöj-
dens arbete med barn och unga på Kulturskolans 
Rikskonferens 2016.
Introduktionen av slöjd i Kulturskolan på nationell 
nivå kommer att fortsätta under 2017 enligt den 
handlingsplan som tagits fram av NFH, exempel-
vis genom slöjdutbildningar riktade till kultursko-
lepedagoger samt informationsträffar för rektorer.

Kulturskolans rikskonferens 2016 Foto: Marie Fagerlind



17

FRÄMJANDE

Fokus barn och unga
I oktober bjöd NFH in regionala hemslöjdskonsu-
lenter som arbetar på regional nivå med barn och 
unga till tre utbildningsdagar hos Hemslöjden i 
Östergötland. Fokusdagarna innehöll presentatio-
ner av ett nyskrivet handledarmaterial, workshop i 
origami och musikinstrumentverkstad samt digital 
slöjd. På programmet stod även hur man fram-
gångsrikt kan implementera slöjd i kulturskolan 
och att arbeta medvetet med att alla ska komma 
till tals och känna sig välkomna. På fokusdagarna 
presenterade Nina Bäckman från Östergötlands 
hemslöjdsförening arbetet med att inplementera 
slöjd i kulturskolan.
Kristina Wicksell från Make Equal föreläste kring 
frågan om hur man på bästa sätt kan få alla att 
känna sig välkomna.
Läs mer sidan 21.

Slöjdinkubator
Slöjdinkubator utvecklades 2013-2014 av NFH. 
Syftet var att unga slöjdare, konsthantverkare och 
designers skulle utöka sina nätverk och med olika 

medel rusta sig för ett företagande och yrkesliv 
inom slöjd och hantverk.
Under 2016 har NFH genomfört ett samarbete 
med Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk, 
som i samarbete med HV skola och LiU Malmsten 
använt Slöjdinkubators modell. Nationella utveck-
laren i hemslöjd har varit behjälplig vid implemen-
teringen av modellen samt medverkat vid två av 
fyra träffar. NFH har stöttat fyra deltagare under 
med bidrag till skolavgiften. Läs mer sidan 30.

Projektbidrag
Två av 2016 års projektbidrag har haft speciellt 
fokus på barn och unga
SlöjdCraft, Form och designcentrum Malmö och 
Allt om björken, Slöjd i Väst, Västarvet. Läs mer 
sidan 12 och 13.

Workshop i origami, Fokus barn och unga 2016  Foto: Marie Fagerlind
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KULTURARV

Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2016:

"......stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhets-
perspektiv och därmed tillvarata hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och 

kvalitet....."

Hemslöjdens samlingar
Som ett led i stödet till föreningslivet och tillvara-
tagandet av hemslöjdens materialkunskap, teknik-
kunskap, formspråk, tradition och kvalitet driver 
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, tillsammans 
med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksför-
bund samarbetsprojektet Hemslöjdens samlingar. 
Projektet har gått ut på att digitalisera och tillgänglig-
göra samlingens 45 000 föremål. På Digitalt museum 
har hittills 10 500 föremål publicerats. Läs mer sidan 
9.
Under året har projektmedel beviljats till Skånes hem-
slöjdsförbunds Framtiden för Hemslöjdens samlingar, 
ett nationellt utvecklingsprojekt för arbetet med de 
digitala databaserna. Läs mer sidan 11.

Nationella minoriteter
Sedan lång tid tillbaka finansierar NFH tre tjänster 
som nationella utvecklare sameslöjd med Sameslöjd-
stiftelsen Sámi Duodji som huvudman. Finansieringen 
skall ses som ett stöd till samiskt kulturarv. En av 
tjänsterna har inriktning hantverk/kulturarv. Läs mer 
sidan 6.
Projektmedel har beviljats Sofia Ricklund Lidgren 
för förstudien Feministisk research i duodji. Studien 
använder sameslöjden som ett normundersökande 
verktyg för att se närmare på slöjdens egna värdegrun-
der. 
Under året har Romska kulturcentret i Malmö beviljats 
medel till förstudien Romskt hantverk- igår, idag, i 
morgon som handlar om kunskapsinhämtning om 
romskt hantverk i Sverige och praktisk hantverksut-
bildning av romska ungdomar. Kulturcentret har även 
beviljats projektmedel för 2017. NFH har inte tidigare 
arbetat med romskt hantverk och ser detta som en 
möjlighet till lärande även för nämnden. Läs mer sidan 
13.

Ledarskapsutbildningen och  
Hantverkslaboratoriet
NFH har fortlöpande kontakt med Göteborgs Univer-
sitet där utbildningen Ledarskap i slöjd och kulturhant-
verk, 180 högskolepoäng, bedrivs. Studenterna besöker 
NFH under första studieåret för att få information 
om nämndens arbete. Under andra studieåret finns 
möjlighet för en student att göra en månads praktik på 
nämndens kansli. Under året har kursen Projektarbete 
och projektledning haft som uppgift att ge förslag på hur 
ett slöjd/hantverksupprop skulle kunna genomföras med 
hjälp av civilsamhället. Läs mer nedan.
Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet är ett 
nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk. 
Hantverkslaboratoriets uppdrag är dels att dokumentera 
och säkra hotade hantverkskunskaper, dels att säkra 
kvalitet och utveckla metoder inom fältet kulturmiljöns 
hantverk. NFHs kanslichef ingår i Hantverkslaborato-
riets styrgrupp.

Immateriellt kulturarv
Arbetet med att implementera UNESCOs konven-
tion om det immateriella kulturarvet under ledning av 
Institutet för språk och folkminnen har under året bestått 
av kanslikontakter. NFH hade inför 2016 föresatsen att 
anordna två nodmöten under året samt att organisera 
hemslöjdskonsulenterna i en kulturarvsgrupp. De pla-
nerade mötena har inte genomförts, däremot har NFH 
uppdragit till Ledarskapsutbildningen att föreslå hur ett 
slöjd/hantverksupprop kan genomföras under 2017.
I april arrangerade NFH ett öppet seminarium under 
rubrik Konsthantverk i Sverige del 2 med normkritik 
och kulturarv som tema. Utgångspunkten för seminariet 
var antologin Konsthantverk i Sverige del 1. I semina-
riet som hölls på Mångkulturellt centrum, Stockholm, 
deltog 62 hemslöjdskonsulenter och konsthantverkare.
Projektbidrag beviljades gruppen FiberArt Sweden 
för projekt Arvbetagelse. För att öka förståelsen av vår 
historia och samtid bedrev projektet konstnärligt utfors-
kande av vad kulturarv innebär och hur det konstruerats. 
Läs mer sidan 13.
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VIDGAT DELTAGANDE OCH MÅNGFALD
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, arbetar med 
mångfald i centrum i verksamhetens alla delar, 
med strävan att det offentligfinansierade och 
institutionella slöjdfrämjandet ska spegla mång-
falden i Sverige avseende såväl etnicitet, uttrycks-
sätt, tekniker, geografisk spridning som funktion 
och genus. Under 2016 har arbetet skett genom 
följande former och samarbeten.

Utlysning av projektmedel
NFH har aktivt arbetat för att bredda den grupp 
som har kännedom om och därmed har möjlig-
het att söka NFHs projektmedel. Detta har skett 
genom annonsering i dagspress, information i 
samband med våra seminarier, uppsökande arbete i 
samband med elevutställningar och liknande samt 
utskick till utbildningar.
Mycket arbete återstår men klart är att andelen 
projekt drivna av hemslöjdskonsulenter har mins-
kat till förmån för projekt drivna av organisationer 
och personer som saknar offentlig finansiering.

Slöjdkoordinator
Inom ramen för NFHs strategiska samarbete med 
Västra Götalandsregionen har en tjänst som slöjd-
koordinator delfinansierats. Slöjdkoordinatorn har 
kartlagt och dokumenterat pågående slöjdprojekt i 
Västra Götalandsregionen för att samla erfarenhet 
kring metoder och arbetssätt. Målet är att doku-
mentera framgångsfaktorer i arbetet med att uppnå 
vidgat deltagande samt stärka nya slöjdutövare och 
nya slöjdsituationer. Resultatet av arbetet kommer 
att dokumenteras i en rapport under 2017.

Seminarier
Mångfaldsfrågan var centralt tema för NFHs na-
tionella konferens - Inkluderande hemslöjd, 2016 
och kommer även vara central under 2017 års 
konferens. Läs mer sidan 21.

SlöjdCultures - gemensam fortbild-
ning och kunskapsuppbyggnad 
inom mångfaldsområdet 
NFH har under året samarbetat med hemslöjds-
konsulenterna i de tre storstadsregionerna Skåne, 
Stockholm och Västra Götaland kring ämnet 
mångfald. Samarbetet går under namnet SlöjdCul-
tures och fungerar som ett pilotprojekt till vilken 

man längre fram kan bjuda in övriga regioner att 
delta.
Genom SlöjdCultures arbetar gruppen med att 
samla in fakta, analysera tidigare genomförda 
mångfaldsprojekt, fortbilda sig samt undersöka 
och pröva nya metoder och koncept. Projektet 
syftar även till att arbeta fram kommunikativa 
riktlinjer för uttryck som används, kommunikation 
med olika målgrupper samt användning av bilder.
Under året har arbetsgruppen träffats vid två 
tillfällen, den första med Slöjd i Väst som värd 
och den andra ledd av Skånes hemslöjdsförbund. 
Temagrupper har bildats inom projektet. Processen 
med SlöjdCultures fortsätter under 2017. 

Slöjdaktiviteter för välkomnande 
av flyktingar och asylsökande
Under 2016 gjorde NFH en extra utlysning på 
150 000 kr för bidrag till slöjdaktiviteter för 
välkomnande av flyktingar och asylsökande. NFH 
önskade uppmärksamma både behovet av aktivi-
teter som syftar till möten mellan människor samt 
stötta de ideella krafter som genom sina initiativ 
skapar nya möjligheter. Utlysningen riktades där-
för till ideella föreningar och organisationer som 
är engagerade i frågan.
Av 28 inskickade ansökningar beviljades 14 an-
sökningar fördelade över hela landet. 
Genom bidragen har både nya verksamheter 
startats upp och redan påbörjande initiativ utveck-
lats och förstärkts. Exempel på aktiviteter som 
genomförts är:
• praktiska slöjdmoment; 

handarbete, lappa och laga,
• gemensamhetsskapande 

övningar,
• praktisk språkträning och
• information om omvärlden, 

studiebesök och utflykter.
NFH ser i redovisningarna av 
bidragen att fler aktiviteter kun-
nat skapas och att de även lett till 
högre kvalitet i mötet mellan civilsamhället och 
nyanlända.
Läs mer på www.nfh.se.

FRÄMJANDE

Foto: Slöjdföreningen Jordhammar
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HÅLLBAR UTVECKLING

Kunskapsspridning
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, har samarbe-
tat med Ullstyrkan – en grupp hemslöjdskonsulen-
ter som arbetar för att uppmärksamma värdet av 
svensk ull. Ullstyrkans syfte är att visa på ullens 
miljövinster och bidra till att skapa större efterfrå-
gan på svensk ull. 
I samarbete med Ullstyrkan arrangerade NFH ett 
tvådagars seminarium för olika aktörer inom ull-
branschen. Genom att koppla ihop olika verksam-
heter som hanterar ull finns förhoppningar om ett 
nationellt intresse för att ullhantering ska bli mer 
lönsam och hållbar. Företrädare för Tillväxtverket, 
Jordbruksverket, Svenska fåravelsföreningen, 
Fårklipparförbundet, Ullkontoret, Isolénprojek-
tet samt norska framgångsprojektet KRUS höll 
föredragningar och ledde diskussioner kring ullens 
potential ur näringsperspektiv, hållbarhetsperspek-
tiv och som råvara.
Läs mer sidan 22

Slöjd håller
En arbetsgrupp bestående av hemslöjdskonsulen-
ter samt NFH har sedan ett tiotal år tillsammans 

utvecklat webbplatsen Slöjd håller vars syfte var 
att sprida och öka kunskapen om hållbar utveck-
ling och slöjdens material. Arbetet med webbsidan 
har successivt klingat av under 2016, vilket märks 
tydligt på besöksstatistiken. Slöjd håller har en 
sida på Facebook som däremot stadigt ökat sina 
”gilla-markeringar” under året; från 984 till 1281. 
Läs mer på www.slojdhaller.se 

Tabell 7
Besöksstatistik www.slojdhaller.se

2016 2015 2014
Antal besökare 729 34 516 25 261

Projektbidrag
Tre av 2016 års projektbidrag har haft speciellt 
fokus på hållbar utveckling.
Precious trash- Johanna Törnqvist, Svart natur-
ligtvis – Lina Sofia Lundin och Allt om björken – 
Slöjd i Väst, Region Västra Götaland. 
Läs mer sidan 11-13.

FRÄMJANDE

INTERNATIONELLT 

Nordiskt samarbete
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, har under 
året knutit kontakter inom det nordiska hemslöjds-
området i syfte att förbereda aktiviteter kring slöjd 

under Sveriges ordförandeskap 
i Nordiska ministerrådet 2018. 
Nordisk kulturfonds temasats-
ning Handmade (2016-2018) 
är viktig för det utvidgade 
hemslöjdsområdet och NFH 

har därför aktivt samarbetat med kulturfonden 
genom att dela nätverk och bjuda in till konferen-
ser där information om utlysningen kunnat spridas. 
NFH har även besökt Norges Husflidslag i Oslo 
för erfarenhetsutbyte och inför 2017 bjudit in dem 
till NFHs årliga konferens för regionala hem-
slöjdskonsulenter. Under två dagar deltog NFHs 
kanslichef och en nationell utvecklare hemslöjd i 
Kulturkontakt Nords konferens The role of culture 
and civil society as areas for integration i Helsing-
fors.
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KOMMUNIKATION
Nämnden för hemslöjdsfrågors, NFHs, mål är att 
uppfattas som en trovärdig, relevant och samtida 
myndighet som främjar och sprider kunskap om 
hemslöjd. Här är kommunikationsarbetet avgö-
rande. Via webbplatsen, seminarier, nyhetsbrev 
och samverkan når NFH de viktigaste målgrup-
perna vilka är kulturdepartementet, myndigheter, 
regioner och civilsamhällets organisationer.

Konferenser, seminarier och   
program
Under 2016 har NFH arrangerat konferenser och 
seminarier samt varit medarrangör till ett flertal 
seminarier. Flytten till Västgötagatan har inne-
burit större lokaler lämpliga för konferenser och 
seminarier.

Konferenser 
Inkluderande hemslöjd, 5-7 april 

NFHs årliga konferens för landets hemslöjdskon-
sulenter. 
Den 5 april hade rubriken Konsthantverk i Sverige 
- fortsättningen och genomfördes på Mång-
kulturellt centrum i Fittja. 62 personer deltog i 
programmet som utgick från antologin Konst-
hantverk i Sverige – del 1 och handlade om hur 
historieskrivningen inom området sett ut, vilka har 
fått vara med och vems berättelser som har skri-
vits. Seminariedagen var öppen för alla som var 
intresserade av ämnet. Dagen leddes av Christina 
Zetterlund, professor i konsthantverkshistoria och 
teori på Konstfack, och Johanna Rosenqvist, lektor 
i konsthantverkshistoria och teori på Konstfack.
Den 6 april samlades regionala hemslöjdskonsu-
lenter på van der Nootska palatset på Södermalm 
för en dag under rubriken Slöjden som social aktör 
ledd av Helena Hansson, Marcus Jahnke och Elin 
Thomasson.
I grupper fick deltagarna arbeta med att identifiera, 
använda och kombinera befintliga resurser på ett 
nytt sätt samt arbeta med NOVA - ett verktyg för 
normkreativ innovation.
Helena Hansson är doktorand i design på HDK 
i Göteborg, Marcus Jahnke är designforskare på 
Sveriges tekniska forskningsinstitut och Elin 
Thomasson arbetar på Slöjd i Väst. 
Den 7 april innehöll flera kortare programpunkter, 

bl.a. föreläsningar från Mångkulturellt centrum 
och Rättviseförmedlingen samt information från 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och 
Nämnden för hemslöjdsfrågor. 
Konferensens två avslutande dagar samlade 53 
deltagare och fick i utvärderingen betyget 4,38 på 
en skala 1-6.
Fokus barn och unga, handledarutbildning 
2016, 11-13 oktober 

Linköping
I oktober bjöd NFH in regionala hemslöjdskon-
sulenter som arbetar på regional nivå med barn 
och unga till tre utbildningsdagar hos Hemslöjden 
i Östergötland. Utbildningsdagarna samlade 25 
deltagare. 
Läs mer sidan 17.

Seminarier 
Kulturklyftan – vision och verklighet, 4 juli

Seminariet i Almedalen tog upp den nationella 
kulturpolitiken och tillgången till kultur. NFH 
samarrangerade dagen med Svenska Filminstitutet, 
Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Kungliga Biblio-
teket, Länsstyrelserna, Riksarkivet och Rikstea-
tern. Seminariet samlade 150-200 deltagare från 
kulturmyndigheter, kulturinstitutioner, kulturutö-
vare, politiker, journalister, folkbildare m.fl. och 
direktsändes även via Youtube. 

Hemslöjdens samlingar och hur samlar vi i 
dag? 24 augusti 

Seminariet belyste samlande ur olika perspektiv 
och infallsvinklar. Det var ett samarrangemang 
mellan NFH och SHR som samlade 40 deltagare 
på Västgötagatan 5, Stockholm.
Utvärderingen fick betyg 4,28 på skala 1-6. 67 % 
tyckte det fanns behov av att följa upp seminariet.

Seminarium 24 aug  Foto: Marie Fagerlind
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Housewarming på Västgötagatan 5, 8 sep-
tember 

I syfte att presentera slöjd och nämndens verksam-
het inbjöds andra myndigheter och organisationer 
till NFHs nya kontor på Västgötagatan 5, Stock-
holm.70 personer deltog i program och mingel. 

Utbildningsdagar Hemslöjdens samlingar, 
29-30 september

Dagarna var ett samarrangemang mellan NFH och 
SHR.
På programmet stod utbildning i PrimusNett för 
föreningar som är aktiva i Hemslöjdens samlingar. 
Utbildningen genomfördes på Västgötagatan 5, 
Stockholm och 9 personer deltog. 
Läs mer på sidan 9.

Branschträff - Ullen i Sverige idag, 10-11 
november 

Dagarna var ett samarrangemang mellan NFH och 
Ullstyrkan – Sveriges hemslöjdskonsulenter 
De två dagarna samlade 45 olika aktörer inom 
ullbranschen på Västgötatan 5, Stockholm.
Läs mer sidan 20 och sidan 30.

Hemslöjd och samverkansmodellen,  
23 november 

NFH arrangerade i samverkan med Kulturrådet ett 
seminarium för information och erfarenhetsutbyte 
för de länsmuseichefer som är huvudmän för regi-
onala hemslöjdskonsulenter. Seminariet samlande 
10 deltagare på Västgötagatan 5, Stockholm. 
Läs mer sidan 29.
Skrivarstuga Wikipedia, 25 november 

NFH  arrangerade tillsammans med SHR en 
introduktion till Wikipedia under ledning av Axel 
Pettersson från Wikimedia Sverige. Seminariet 
riktade sig till alla som var intresserade av att 
skriva mer om hemslöjd på Wikipedia och lockade 
10 deltagare till Västgötatan 5, Stockholm.

Nationell agenda - internationalisering som 
en del i företagsutveckling av området slöjd, 
konsthantverk och småskalig  
designproduktion, 6 december 

Frukostseminariet arrangerades av NFH och 
Stiftelsen Konsthantverkscentrum, Sveriges 
Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF), 
Sveriges designer och Svensk Form. Seminariet 
hölls på Västgötatan 5, Stockholm och samlade 22 
deltagare
På programmet stod ökad samverkan kring sats-
ningarna på internationalisering i syfte att gynna 
de små kulturföretagen.
Läs mer sidan 30.

Tabell 8
Antal konferenser och dagseminarier
År 2016 2015 2014
Större konferens 2 2 2
Dagseminarium 8 5 2

Tabell 9
Antal deltagare vid seminarier och konfe-
renser (egna+samarrangemang)
År 2016 2015 2014

293* 154* 159
* ej räknat deltagarantal seminarier i Almedalen

FRÄMJANDE

Anna Hedendahl, Svenska Fåravelsförbundet 
Foto: Marie Fagerlind
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Spaningar
I strävan efter ett hållbart samhälle behöver den 
offentligt finansierade slöjdverksamheten arbeta 
på bred front och med en mängd olika slöjdak-
tiviteter och uttryck. Den samtida slöjden visar 
på stor variation och detta vill NFH kartlägga. 
2015 beställdes ett tiotal spaningsuppdrag från 
utövare och slöjdintresserade med kunskap om 
olika slöjdyttringar. Spaningarna har under 2016 
använts som underlag i olika sammanhang. Spa-
ningsföredragningar har hållits på Kulturrådets 
Samverkanskonferens, NFHs Housewarming i 
samband med invigningen av våra nya lokaler och 
på ett seminarium för länsmuseer som är huvud-
män för konsulentverksamhet.
Under 2016 har ytterligare fyra spaningar beställts.

Webbplats nfh.se 
Webbplatsen är NFHs viktigaste kommunikations-
kanal, genom den förmedlar myndigheten sitt upp-
drag och sprider nyheter om hemslöjdsområdet. 
Ett aktivt arbete med att öka antalet publicerade 
nyhetsnotiser på startsidan har gjorts de senaste 
två åren; 2016: 46 st, 2015: 45 st och 2014: 33 st.
Under 2016 har webbplatsens besöksantal varit 
ungefär detsamma som föregående år. Andelen 
återvändande besökare har dock fördubblats under 
året från 15,2 % (2015) till 34,8 % (2016). Infor-
mation om utlysning och ansökan om NFHs pro-
jektbidrag har under året styrts till webbplatsen. 
Därmed har länkar till dessa sidor kunnat spridas 
via e-post och sociala medier. 
Tabell 10
Besöksstatistik nfh.se

2016 2015 2014
Antal besökare* 37 886 36 327 14 202
Återvändande besö-
kare*

34,8 % 15,2 % 12,5 %

Publicerade nyhets-
notiser

46 45 33

*siffror gm Google Analytics

Nyhetsbrev
Till landets hemslöjdskonsulenter och deras hu-
vudmän skickar NFH regelbundet ut ett nyhets-
brev med aktuell information om NFHs verksam-
het och om området som kan vara av intresse. 
Under 2016 skickade NFH ut fyra nyhetsbrev.

Omvärldsbevakning 
NFHs omvärldsbevakning omfattar att vara uppda-
terad på vad som skrivs och sägs om hemslöjds-
området och om myndigheten. Nyhetsbevakning 
med dagliga rapporter från tidningar, sociala 
medier, TV och radio publiceras på webbplatsen. 
Nyhetsbrev från den regionala konsulentverk-
samheten samt bevakning av offentliga dokument 
kopplade till området ingår också i myndighetens 
bevakning. 
NFH har genom nära kontakt med hemslöjdskon-
sulenterna och deras huvudmän ett nätverk som 
sträcker sig över hela Sverige. Konsulenterna 
finns hos olika typer av huvudmän och är orga-
niserade på olika sätt; vissa inom civilsamhället, 
andra inom länsmuseer och ytterligare andra hos 
regioner. NFH har även nära kontakt med Svenska 
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och deras 
nätverk av hemslöjdsföreningar vilket bidrar med 
föreningslivets perspektiv. Till sist måste arbetet i 
samverkansrådet lyftas då det innebär ett intensivt 
arbete att tillsammans med andra kulturmyndig-
heter gå igenom samtliga regioner/landstings 
kulturplaner. Arbetet innebär också möten med 
kulturchefer och tjänstemän för att diskutera regio-
nala kulturfrågor. Samverkansrådet ger även goda 
inblickar i hur näraliggande konst och kulturområ-
den hanterar olika frågor vilket ger perspektiv på 
det egna området. 
Sammantaget ger detta en värdefull överblick av 
slöjdandet i Sverige samt möjlighet att både samla 
in information och sprida den vidare. Samarbets-
avtalen med region Skåne och Västra Götalandsre-
gionen handlar om slöjdens utveckling, samarbete 
och ömsesidigt utbyte av information. NFHs 
omvärldsbevakning är i detta sammanhang både 
viktig och eftertraktad.

Statistik
SOM-institutet vid Göteborgs universitet har i 
samverkan med NFH årligen sedan 2012 under-
sökt hur ofta svenskarna slöjdar/handarbetar och 
hur intresserade svenskarna är av hemslöjd och 
handarbete. 
SOM-institutet visar i undersökningen Slöjd och 
hantverk, vanor och värderingar 2012-2015, att 
halva befolkningen minst någon gång under de 
senaste tolv månaderna sysslat med handarbete/
hantverk. Se tabell 11.
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Myndigheten för kulturanalys lyfter i sin rap-
port Kulturvanor (rapport 2016:1) med SOM-
institutets undersökningen som källa, sysslat med 
handarbete/hantverk som ett av de områden där 
klassbakgrund och utbildning i ingen eller låg 
omfattning påverkar intresse och frekvens av 
utövande. Även vid mätning av skillnader mellan 
städer och landsort är skillnaderna små även om 
de som är aktiva flera gånger per vecka i högre 
utsträckning lever på landsbygden.
I en rangordning av hur många som utövat en viss 
kulturaktivitet minst en gång per vecka ifrån 2014 
års mätning ligger handarbete/hantverk på sjätte-
plats efter lyssnat på musik, sett på film, läst någon 
bok, fotograferat/filmat och läst högt ur bok. 

Tabell 11
Sysslat med hemslöjd eller handarbete*

2016 2015 2014
Kvinnor 18-85 år 58 % 57 % 57 %
Män 18-85 år 40 % 42 % 36 %
Totalt kvinnor och 
män

51 % 50 % 48 %

*visar resultat av nationella undersökningar av SOM-
institutet, Göteborgs universitet

Tabell 12

Besök hemslöjdsutställningar och hem-
slöjdsmarknader*

2016 2015 2014
Kvinnor 18-85 år - 39 % 27 %
Män 18-85 år - 25 % 20 %
Totalt kvinnor och 
män

30 % 32 % 24 %

*mätningen ej delad på män och kvinnor 2016

Remisser
NFH har under året besvarat följande remisser:
Statens kulturråds delredovisning om Kultur-
verksamhet i vissa bostadsområden, remissvar 
Ku2015/02737/KI, besvarad februari 2016.
Riksantikvarieämbetets rapport Översyn 
av regelverket om kulturföremål, remissvar 
Ku2015/02403/KL, besvarad februari 2016.
Betänkandet Gestaltad livsmiljö – en ny politik för 
arkitektur, form och design (SOU 2015:88), re-
missvar Ku2015/02481/KL, besvarad mars 2016.

PM Kulturskoleutredningen
Till Kulturskoleutredningens arbete med en 
nationell strategi för en kommunala kulturskolan 
lämnade NFH ett uttalande genom PM Slöjdens 
roll i barns och ungas kulturutövande NFH dia-
rienr 2016:010.
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MÅLUPPFYLLELSE OCH ANALYS

Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2016:

”Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla 
verksamheten.”

Kvalitetsarbete
Syftet med kvalitetsarbetet är att förbättra och 
utveckla Nämnden för hemslöjdsfrågors, NFHs, 
verksamhet med att främja slöjden. Verksamhetens 
kvalitet ses ur två aspekter: processkvalitet och 
resultatkvalitet. Tillsammans kan dessa två aspek-
ter sägas vara NFHs definition av kvalitet, eller 
om man så vill, NFHs konkreta tolkning av ordets 
grundläggande betydelse av ”egenskap”. Nämnden 
diskuterar återkommande kvalitetsfrågorna och 
sätter prioriteringar för arbetet.

Processkvalitet
Processkvalitet handlar om hur myndighetens 
verksamhet bedrivs. I många fall handlar det om 
huruvida en funktion eller en rutin finns eller ej, 
i andra om kvalitativa kriterier som förutsägbar-
het, säkerhet och relevans. Numerisk mätbarhet 
är sällan särskilt klargörande, utan det handlar 
om beskrivande bedömningar utifrån kriterierna. 
Bland de kriterier som processkvaliteten bedöms 
utifrån finns:
Organisationens tydlighet - där bland annat 
ansvarsområden och delegationsordning skall 
vara konkreta och tillämpade. Nämnden anser 
att kriteriet är uppfyllt och arbetar med ständiga 
förbättringar.
Fungerande rutiner för ärendehantering – där 
det ska finnas förutsägbara sätt att handlägga 
projektansökningar, skrivelser, remisser. Nämn-
den anser att kriteriet är uppfyllt och arbetar med 
ständiga förbättringar.
Systematiken i verksamhetsplaneringen – pla-
neringsarbetet ska vila på årscykler, jämförbarhet 
över tiden, delaktighet och långsiktighet. Nämn-
den anser att kriteriet är uppfyllt och arbetar med 
ständiga förbättringar. 
Relevansen i uppföljningsarbetet – Utform-
ningen av verksamhetsberättelser, återkoppling till 
planer, rapportering till nämnden och intressenter, 
ska vara användbar och återkopplas så att den ut-
vecklar verksamheten. Nämnden anser att kriteriet 
är uppfyllt och arbetar med ständiga förbättringar.

Administrationens effektivitet och ändamålsen-
lighet – det ska finnas grundläggande funktioner 
som ekonomistyrning, personaladministration, 
registratur, bedömning av kostnadseffektivitet. 
Nämnden anser att kriteriet är uppfyllt.
Den psykosociala arbetsmiljön – gäller hur med-
arbetarna får tillräckligt goda förutsättningar för 
att vara motiverade och för att leverera vad som 
förväntas. Nämnden anser att kriteriet är uppfyllt.

Resultatkvalitet
Grundfrågan här, är i vad mån NFHs verksam-
het gynnsamt påverkar de strategiskt prioriterade 
områdena. I vissa fall kan mätbara kvalitetsmål 
vara relevanta medan det i andra fall är frågan om 
bedömningar som inte helt lätt låter sig fångas i 
siffror. Bland de kriterier som resultatkvalitet kan 
bedömas utifrån finns:
Samverkan med civilsamhället – bedöms i första 
hand utifrån hur NFHs organisationsbidrag till 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, 
SHR, utvecklar organisationen och de till SHR 
knutna föreningarna i samtiden. Underlag för 
bedömning finns i SHRs återrapporteringar och i 
uppföljningsmöten, och i NFHs egna bedömningar 
av direkta kontakter med föreningslivet. Av sär-
skilt intresse är den verksamhetsrapportering som 
landets hemslöjdskonsulenter lämnar – vare sig 
det är till Kulturrådet eller direkt till NFH. Här kan 
ingå kvantitativa variabler, som medlemsantal och 
antal deltagare i olika evenemang och liknande. 
Nämnden anser att kriteriet är uppfyllt och arbetar 
med ständiga förbättringar.
Barn och unga - är prioriterade målgrupper för 
främjandearbetet. En kombination av kvantita-
tiva variabler och utvärderingar av olika insatser 
utgör grunden för bedömningen. NFH utgår ifrån 
regional verksamhetsrapportering inskickad till 
Kulturrådet samt egna utvärderingar. Nämnden 
anser att kriteriet är uppfyllt och arbetar med stän-
diga förbättringar.
Hållbar utveckling – handlar om i vad mån 
NFHs insatser kan sägas ha lett till att frågor om 
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hållbar utveckling i stigande grad integrerats och 
lyfts fram inom slöjden, och i vad mån slöjden av 
intressenter och allmänhet uppfattas som nära och 
positivt kopplad till hållbar utveckling. Syste-
matisk kunskap om eventuella resultat i dessa 
avseenden kräver både analyser av olika rapporter 
från verksamheter och kvalificerade undersök-
ningar av attityder och uppfattningar. Det är endast 
det förra som i någon mån ligger inom räckhåll för 
NFHs resurser, medan det senare kräver långsiktig 
samverkan med externa aktörer inom exempelvis 
sociologisk forskning. Nämnden anser att kriteriet 
delvis är uppfyllt.
Mångfald– handlar på liknande sätt som inom 
området hållbar utveckling, om i vad mån NFHs 
insatser kan sägas ha lett till att etnisk och kul-
turell mångfald ökat inom sektorn. Relevanta 
resultatmått kan bygga på analyser av planer och 
verksamhetsredovisningar från en rad aktörer, 
liksom av kvantitativa uppgifter från särskilda 
projekt, som exempelvis utställningar, studieresor, 
besök och seminarier. Även här kan samverkan 
med externa aktörer om attitydundersökningar 
finnas med i bilden. Nämnden anser att kriteriet 
delvis är uppfyllt och arbetar med förbättringar i 
form av ytterligare metoder för uppföljning och 
utvärdering.
Kulturella och kreativa näringar– handlar om 
att underlätta och skapa goda förutsättningar för 
slöjdare att få utkomst av sin verksamhet. Här 
finns uppenbara kvantitativa mått, som antalet 
företag där slöjden är en verksamhetsgren och 
omsättningen inom sektorn. Det är förändrings-
riktningar som är det centrala snarare än absoluta 

siffror. Samtidigt är avgränsningsfrågorna diffusa. 
En inkluderande syn fogar samman slöjd, konst-
hantverk och design i en helhet. En mer traditio-
nell syn försöker avgränsa vad som är enbart slöjd. 
Det är nämndens uppfattning att en vidare syn ska 
gälla, och att den pekar framåt på hur slöjdare idag 
och framöver utvecklar synen på sina egna verk-
samheter. I ett bedömningsunderlag kan även ingå 
utvärderingar och olika typer av statistik från sär-
skilda insatser som NFH gör. Nämnden anser att 
kriteriet delvis är uppfyllt och arbetar fortsatt med 
förbättringar i form av att försöka få till stånd en 
större områdesövergripande (slöjd, konsthantverk 
och småskalig design) extern analys och rapport.
Synlighet – är en övergripande aspekt som på ett 
självklart vis kan betraktas som en viktig del av 
främjandeuppdraget. Vad det i huvudsak handlar 
om är slöjdens närvaro i skolan, i samhället i stort, 
i politiken, i media. Underlag för bedömning av 
synligheten kommer från granskning och analys 
av kulturplaner, lokala planer, politiska dokument, 
från genomgång av fack- och annan press, från 
uppmärksamhet i debatter och från förekomsten 
av slöjd på skolscheman i grundskolan, i högre 
utbildningar och inom forskning. Möjligheterna att 
bedöma synligheten är med andra ord en kvalifice-
rad och resurskrävande fråga om kommunikation 
och omvärldsbevakning. Nämnden anser att krite-
riet delvis är uppfyllt och arbetar med förbättringar 
i form av ytterligare metoder för uppföljning och 
utvärdering.
Projektbidrag – är en relativt liten, men viktig del 
av främjandearbetet. Kvaliteten i bidragsgivningen 
bedöms dels utifrån kvaliteten i bedömnings- och 
beslutsprocessen, dels utifrån återrapporteringar 
från projektägarna. I den mån det finns, bör även 
kvalificerade externa bedömares utlåtanden eller 
recensioner av projekten infogas i bedömningsun-
derlaget. Nämnden anser att kriteriet är uppfyllt.

Mätbarhet vid främjandearbete 
NFH verkar till största delen genom att främja andras 
verksamhet genom bidragsgivning eller fortbildning 
och kunskapsspridning. Det innebär att NFHs insat-
ser kan mätas men utfall borde mätas och analyseras 
i mottagarnas verksamheter. Nedan görs ett försök till 
analys av NFHs främjarinsatser utifrån de fakta och 
indikatorer verksamheten arbetar med i dagsläget. I 
verksamhetsplanen finns mer nedbrutna mål men vi 
väljer att utgå ifrån det övergripande målet.

Projekt Allt om björken  Foto: Slöjd i Väst
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Organisationsbidrag Svenska 
Hemslöjdsföreningarnas  
Riksförbund, SHR
SHR skall rapportera antal medlemsföreningar, 
antal enskilda medlemmar samt årsredovisning och 
verksamhetsberättelse (halvårsskiftet) till NFH. 
Därutöver får NFH skriftlig och muntlig informa-
tion om aktiviteter och arrangemang vid avstäm-
ningsmöten. 
Antal enskilda medlemmar och antal personer som 
läser tidningen Hemslöjd har ökat under 2016, re-
sultatet tolkas som ett ökande intresse för hemslöjd 
vilket överensstämmer med SOM-institutets mät-
ning som avser ”sysslat med hemslöjd/handarbete”.
För NFH har det viktigaste målet gällande bidrags-
givningen till SHR de senaste två åren varit att 
organisationen skall uppnå ekonomisk balans. Un-
der 2016 påbörjar organisationen med omställning 
av verksamheten i syfte att nå en hållbar ekonomi. 
NFH uppfattar att SHR tar ansvar för sin ekonomi 
genom att anpassa och ställa om verksamheten. 
Årsredovisning för 2015 visade ett negativt resultat 
på 0,5 mkr. SHRs årsredovisning för 2016 lämnas 
till NFH senast 30/6 2017. 

Konsulentverksamhet Slöjd 
Stockholm
Stockholms läns landsting, SLL, ingår inte i sam-
verkansmodellen vilket innebär att NFH fördelar 
medel till och följer upp verksamheten.
Huvudman för Slöjd Stockholm är stiftelsen 
Stockholms läns museum till vilken NFH förmedlar 
beloppet.
Nämnden har sedan några år tillbaka fört en diskus-
sion med SLL kring huvudmannaskapet för Slöjd 
Stockholm. Verksamheten skulle vinna på ett annat 
huvudmannaskap med stabilare ekonomisk förut-
sättningar.

Nationella utvecklare 
NFHs finansiering av nationella utvecklare är 
föreskriven i regleringsbrev, del av anslaget skall 
användas till nationella utvecklare (tidigare rikskon-
sulenter). 2016 finansierades tre heltidstjänster med 
inriktning samisk slöjd, en heltid med inriktning 
barn och unga och en halvtid med inriktning kom-
munikation. NFH är huvudman för de två sist-
nämnda och har som ambition att skifta prioriterat 
område som utvecklarna arbetar med, då priorite-

ringarna överstiger antalet tjänster.
Nationella utvecklare sameslöjd arbetar hos Sam-
eslöjdstiftelsen Sámi Duodji i Jokkmokk och utgör 
tillsammans med VD och administratör stiftelsens 
personal. NFH mäter aktiviteter och antal intres-
senter i form av slöjdare som en indikator på hur 
man når ut. Stor del av utvecklarnas arbete handlar 
om nationell och internationell marknadsföring av 
samisk slöjd ur näringsperspektiv och effekten av 
det arbetet är svår att uppskatta/mäta. Finansiering-
en av de tre utvecklarna har permanent karaktär och 
är svår att ompröva. Slöjden är en viktig del av den 
samiska kulturen. Det åligger NFH att arbeta med 
den samiska slöjden liksom minoritetsgruppernas 
slöjd/hantverk. I dagsläget finns inte ekonomiskt ut-
rymme att stötta andra minoritetsgrupper med mer 
än med projektbidrag vilket är olyckligt. Se även 
www.sameslojdstiftelsen.com

Projektbidrag
Antal ansökningar om projektbidrag ökade med 
34 % och totalsumman för inkomna ansökningar 
ökade med 43 % under 2016. Indikatorerna och kri-
terierna mäter inte graden av förnyelse och utveck-
ling utan snarare en utvidgning av gruppen som 
känner till möjligheten att söka projektbidrag ifrån 
NFH och ett ökat intresse för området. Ett nedbrutet 
mål är att vidga målgruppen sökande, vilket kräver 
en analys och kategorisering av dem som söker 
projektbidrag ifrån NFH. NFH kan genom indel-
ning av projekten i fokusområden konstatera att fler 
bidrag söks som vänder sig till ”nya målgrupper”. 
Genom projektbedömningskriterier såsom nyska-
pande/nytänkande, utvecklande/hög påverkansgrad, 
kulturell/konstnärlig kvalitet, kompetens/genom-
förbarhet, risktagande, samverkande parters insats, 
önskvärd effekt/resultat och långsiktighet så är det 
nämndens uppfattning att vi av inkomna ansök-
ningar väljer ut de projekt som stärker förnyelse 
och utveckling. Projektbidragen är mycket viktiga 
för slöjdens utveckling och skulle med fördel utö-
kas. Se tabell 3 och 4 och läs mer sidan 11-14.

Barn och unga 
Vid mätning av regionala hemslöjdskonsulenters 
fördelning av tid per prioriterade områden uppgår 
arbete med barn och unga 34 %, vilket innebär 
att det är av konsulenterna det mest prioriterade 
området.
Det är nämndens uppfattning att nationell ut-
vecklare hemslöjd barn och unga stimulerar och 
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utvecklar det regionala hemslöjdsfrämjandet, 
vilket i sin tur leder till fler regionala aktiviteter 
för gruppen barn och unga.
Tänkbara indikatorer som kan mäta NFHs andel 
av främjandemedel vad gäller barn och ungas 
slöjdaktiviteter är: antal Skapande skola aktiviteter 
och antal kulturskolor som erbjuder ämnet slöjd. 
För ungdomar 16-19 år skulle data ur SOM-under-
sökningen kunna användas för att mäta intresse för 
och aktivitetsgrad vad gäller slöjdaktiviteter. Ingen 
av dessa indikatorer kan tydligt peka ut att redovi-
sade värden gällande barn och ungas intresse för 
utövande av slöjd är korrelerat till NFHs främjan-
dearbete. 

Kulturarv
Indikatorer och kriterier saknas för analys av 
NFHs insatser på kulturarvsområdet. Tänkbara 
indikatorer är NFHs kostnader kopplade till kul-
turarvsrelaterat främjandearbete eller antal/andel 
seminarier/konferenser anordnade av NFH med 
inriktning kulturarv. En svårighet i detta fall är att 
nämnden anser att flertalet främjandeaktiviteter 
inom slöjd är kopplade till kulturarvsfrågor då 
utvecklingsarbete sker med traditionen som grund. 
Att mäta effekten av NFHs arbete låter sig svårli-
gen göras i detta fall.

Vidgat deltagande
Utfallet av beviljade projektmedel (extrautlys-
ningen riktad mot välkomnande aktiviteter för 
nyanlända oräknad) visar att NFH har en stark 
ambition i frågan.
NFHs insatser för vidgat deltagande, vilket inne-
bär att fylla rollen som offentlig främjare av allas 
rätt och tillgång till kulturarvet slöjd, tar sig tydligt 
mätbart uttryck i bidragsgivning till aktiviteter och 
projekt med denna föresats. Svårare att mäta är de 
insatser som syftar till att höja kompetensen hos 
såväl myndigheten, de regionala hemslöjdskonsu-
lenterna och civilsamhället i frågor rörande mål-
grupper och metoder. På samma sätt förhåller det 
sig med tänkbara indikatorer som NFHs kostnader 
kopplade till främjandearbete inriktat på vidgat 
deltagande eller antal seminarier och konferenser 
anordnade av NFH med inriktning vidgat delta-
gande och mångfald.

Hållbarhet
NFHs arbete med hållbarhetsfrågorna har under 
2016 i hög utsträckning varit inriktat på social 
och ekonomisk hållbarhet, vilket beskrivs under 
rubrikerna Barn och unga, Vidgat deltagande och 
Kulturella och kreativa näringar. Samarbetet med 
landets regionala hemslöjdskonsulenter kring 
webbsidan Slöjd håller kommer att avslutas 2017 
och ersättas med konferens/semeinarieverksamhet. 
Ekologisk hållbarhet är så förankrad i slöjdsfären 
att de är svåra att få ett särskilt engagemang kring.

Kulturella och kreativa näringar 
Inriktningen på NFHs arbete med Kulturella och 
kreativa näringar har senaste åren inriktats på 
att stödja professionella slöjdares arbete med att 
bilda en intresseförening samt att påverka offent 
ligt främjande av näringsverksamhet att i sin 
utformning omfatta mikroföretag i kultursektorn. 
Nämnden ser det som en framgång att arbetet sker 
i samverkan med näraliggande organisationer och 
områden vilket ger arbetet större tyngd.
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Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2016:

”Nämnden för hemslöjdsfrågor ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som skall hantera frå-
gor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen”

SAMVERKANSRÅD

Samverkansråd inom ramen för 
samverkansmodellen
Nämnden för hemslöjdsfrågors, NFHs, kanslichef 
har deltagit i fyra samverkansråd, arbetsgruppsmö-
ten för beredning och utvärdering av regionala 
kulturplaner, ett seminarium samt gemensamt pro-
gram i Almedalen, läs mer sidan 21. Kanslichefen 
har även deltagit i arbetsgruppsmöten gällande ny 
skrivning av riktlinjer för regionala kulturplaner. 
På Statens kulturråds årliga samverkanskonferens 
deltog kanslichefen i speedmeetings med samtliga 
regioner samt levererade en spaning över den sam-
tida hemslöjden med nedslag i de olika regionerna.
Under 2016 har tre helt nya kulturplaner och ett 
antal revideringar gåtts igenom och bearbetats 
i samverkansrådets arbetsgrupp. NFH har även 
kvalitetssäkrat regionernas redovisningar gällande 
hemslöjdsfrämjandet. 
Statens kulturråds rapport Kultursamverkansmo-
dellen- ekonomi och personal till och med 2015 
visar att knappt 1 %  (25,3 mkr) av de statliga och 
regionala bidragen till verksamheter inom kultur-
samverkansmodellen går till hemslöjdsfrämjande 
verksamhet. Under perioden 2010-2015 har de of-
fentliga årliga bidragen till hemslöjdsområdet ökat 
med 10,9 % i 2015 års priser. Rapporten redovisar 
olika data kring personal och olika anställningsfor-
mer, det är svårt att dra generella slutsatser utifrån 
dessa siffror då sex landsting/regioner redovisar 
hemslöjdsfrämjande personal under museer eller 
konst och kulturfrämjande verksamhet beroende 
på hur huvudmannaskapet ser ut för hemslöjds-
konsulenterna.

Kontakt med regionerna

Under året har NFHs kansli besökt konsulenter och 
strategisk ledning i Norrbotten, Örebro, Gävleborg, 
Blekinge, Skåne och Västra Götalandsregionen för 
att diskutera verksamheterna och möjligheter till 
samarbeten. Under året tecknades ett samarbetsav-
tal med region Skåne och skrivandet av ett liknande 
avtal med region Jönköpings län har påbörjats.

Huvudmän för regional  
konsulentverksamhet
Huvudmän för hemslöjdsfrämjande verksamhet är i 
dagsläget åtta regioner/landsting, sju hemslöjdsfören-
ingar och sex länsmuseer. I och med inträdet i sam-
verkansmodellen har tjänstetitlarna på hemslöjdskon-
sulenter förändrats i regionerna, se tabell 14. Under 
2016 har inga byten av huvudmannaskap gjorts. Läs 
mer på www.nfh.se Kontakta din hemslöjdskonsulent.
NFH anordnade under hösten ett seminarium tillsam-
mans med Kulturrådet för de huvudmän som är 
länsmuseer. Seminariet syftade till att ge länsmusei-
cheferna information om det slöjdfrämjande uppdra-
get, möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion 
samt ställa frågor till NFH och Kulturrådet. Läs mer 
sidan 22.

ORGANISATIONSSTYRNING

Tabell 14
Tjänstetitlar regionala hemslöjdsfrämjare

Titel Region/län
Hemslöjdskonsulent Gävleborg, Skåne, Sörm-

land, Uppsala, Värmland, 
Västerbotten, Västra Gö-
taland och Östergötland

Länshemslöjdskon-
sulent

Dalarna, Jämtland, 
Härjedalen, Kalmar, 
Kronoberg, Norrbotten, 
Stockholm, Västernorr-
land, Västmanland och 
Örebro

Verksamhetsut-
vecklare slöjd och 
konsthantverk

Blekinge och Halland

Utvecklare hemslöjd Jönköping
Slöjd- och formkon-
sulent

Gotland

Tabell 13
Huvudmän för länshemslöjdskonsulentverk-
samhet

2016 2015 2014
Region/landsting 8 8 8
Länsmuseum 6 6 5
Hemslöjdsförening 7 7 8
Summa 21 21 21
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KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR

Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2016:

”Nämnden för hemslöjdsfrågor ska utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa 
näringar.”

Nationell agenda
Samarbetsprojektet Nationell agenda för företags-
utveckling av området slöjd, konsthantverk och 
småskalig designproduktion startades 2013 mellan 
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, Konsthant-
verkscentrum, Svensk Form och Sveriges konst-
hantverkare och industriformgivare i syfte att 
gemensamt arbeta skapa bättre förutsättningar för 
näringsverksamhet inom slöjd, konsthantverk och 
småskalig design. 
Den nationella agendan färdigställdes till årsskiftet 
2015/2016 och målsättningen för 2016 var sprid-
ning av agendan genom gemensamma aktiviteter 
samt förnyad ansökan hos Tillväxtverket för yt-
terligare kartläggning av området. Mot bakgrund 
av arbetssituationen i de i samarbetet ingående 
organisationerna beslutades att inte söka medel 
ifrån Tillväxtverket utan att fortsätta samarbetet i 
en takt som organisationerna själva kan styra. 
För att sprida Nationell agenda anordnades ett 
seminarium med inbjudna deltagare vilka repre-
senterar myndigheter och organisationer inom 
området. Inriktningen på seminariet var möjlighe-
ten för mikroföretag inom agendaarbetets mål-
grupp att kunna ta del av de offentligfinansierade 
exportsatsningar som nu görs. Representanter för 
bl a Kulturdepartementet, Utrikesdepartementet, 
Tillväxtverket, Kulturrådet, Visit Sweden, Svenska 
Institutet och Nationalmuseum deltog under 
dagen.
Läs mer sidan 22.

Slöjdinkubator
Det av NFH utvecklade inkubatorskonceptet  
Slöjdinkubator genomfördes 2016 som ett sam-
arbete mellan Sätergläntan Institutet för slöjd och 
hantverk, HV Skola och LiU Malmsten. NFH 
medverkade med kursupplägg och ett mindre 
bidragsbelopp. Läs mer sidan 17.

Ullbranschdagar 
Med internationell förebild arrangerade NFH i 
samarbete med Ullstyrkan (hemslöjdskonsulenter 
i samarbete) ett tvådagars seminarium för ullbran-
schen. Önskemål om ökad samverkan mellan olika 
delar inom ullbranschen och formalisering i form 
av föreningsbildning var upprinnelsen till semina-
riet. Företrädare för Tillväxtverket, Jordbruksver-
ket, Svenska fåravelsföreningen, Fårklipparför-
bundet, Ullkontoret, Isolénprojektet samt norska 
framgångsprojektet KRUS deltog.
Läs mer sidan 20 och sidan 22.

Projektbidrag
Under 2016 beviljades projektet Next Level Craft 
-  on tour projektbidrag med fokus på export av 
kulturella och kreativa näringar. 
Läs mer sidan 12.

UPPDRAG



31

UPPDRAG

BIDRAGSFÖRORDNING

Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2016:

”Nämnden för hemslöjdsfrågor ska ta fram ett underlag till en bidragsförordning som reglerar bidrags-
givningen för främjande av hemslöjd. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten samråda med Svenska 
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och andra berörda aktörer”

Inbjudan till samråd
Ett av kansliet och ordförande utarbetat förslag till 
bidragsförordning sändes på remiss till regioner/
landsting, konsulentverksamhetens huvudmän 
samt de organisationer som är mottagare av orga-
nisations- och verksamhetsbidrag från NFH.
Den 12 maj bjöd NFH in till ett samråd kring det 
utskickade förslaget. Av 35 inbjudna deltog repre-
sentanter från åtta organisationer. Inför samrådet 
inkom även fyra synpunkter per e-post.

Redovisning till  
Kulturdepartementet
Nämnden har efter samrådet tagit beslut om ett 
underlag till bidragsförordning den 21 juni 2016. 
Detta underlag redovisades till Kulturdepartemen-
tet den 1 september 2016.
Den 28 oktober fick NFH ett nytt uppdrag att ta 
fram en promemoria om bakgrunden till bidrags-
förordningen.
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NÄMND
Nämnden för hemslöjdsfrågor är en nämndmyn-
dighet vilket innebär att nämnden har fullt ansvar. 
Nämndledamöterna förordnas av regeringen i 
en period om tre år, som kan förlängas en gång. 
Ledamöterna, med sina olika kompetenser och 
kunskapsområden, tillför bred kunskap till den 
lilla myndigheten. Nämnden ansvarar för myndig-
hetens verksamhet och fattar beslut om fördelning 
av bidrag samt tillsätter kanslichef. Kanslichefen 
är myndighetschef och ansvarar inför nämnden 
för den löpande verksamheten. Kanslichefen ingår 
inte i nämnden men är föredragande på nämndens 
möten.

Nämndens ordförande och  
ledamöter
Nämnden består av ordförande och åtta ledamö-
ter. Vid halvårsskiftet gick förordnandet ut för 
ordförande samt fem ledamöter. Ny ordförande 
samt fyra nya ledamöter utsågs av regeringen den 
1 juli, ytterligare en ledamot förordnades från den 
1 december. 
Under året har nämnden hållit åtta sammanträden 
varav tre per capsulam, dvs möten utöver plane-
rade sammanträden för frågor som kräver bråd-

skande beslut. Sammanträdena har hållits januari, 
februari, maj, september och december.
Flera av nämndens ledamöter har deltagit vid de 
aktiviteter som NFH arrangerat under året.
I december 2016 bestod nämnden av ordförande 
Tina Ehn, vice ordförande Zandra Ahl och leda-
möterna Love Jönsson, Anneli Palmsköld, Hanna 
Råman, Jörgen Sundqvist, Frida Arnqvist Eng-
ström, Johan Bursell och Pratik Vithlani.

Ersättning och andra uppdrag
Ersättning till nämnden har under året varit 20 000 kr 
för ordföranden och 975 kr per sammanträde för le-
damot. Kostnaderna, inklusive arvoden, för nämn-
dens ledamöter under 2016 har varit totalt 121 516 
kr. Detta belopp avser bl a sociala avgifter, resor 
samt utlägg i samband med nämndsammanträdena 
och ersättning för förlorad arbetsinkoms. Arvode 
för nämndmötet i december 2016 (5 850 kr) utbe-
talas i januari 2017. Se tabellerna 15 och 16.

NÄMND OCH KANSLI
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Nämnden för hemslöjdsfrågor december 2016
Övre raden fr v Johan Bursell, Frida Arnqvist Engström, Love Jönsson, Anneli Palmsköld 
Nedre raden fr v: Tina Ehn, Jörgen Sundqvist, Zandra Ahl
Ej med på bild: Pratik Vithlani, Hanna Råman
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Tabell 15 

Nämnden december 2016
Ersättning kr*1 Andra uppdrag*2

Tina Ehn
fd riksdagsledamot, Hunne-
bostrand

Ordförande fr o m 1 juli 
2016

10 000 Länsstyrelsens insynsråd, Västra Götaland

Zandra Ahl
rektor och VD, Stockholm

Ledamot, t o m 30 jun 
2016, vice ordförande fr 
o m 1 jul 2016

2 925 Alhansa Investment AB med dotterbolag, 
ledamot
Z Ahl Design AB, ledamot

Love Jönsson
museiintendent, Göteborg

Ledamot 975 Statens kulturråd, sakkunnig vid beredning 
av ansökningar om stöd till konsthantverk-
skooperativ

Anneli Palmsköld 
docent, lektor i kulturvård, 
Göteborg

Ledamot 2 925

Hanna Råman
samisk slöjdare och designer, 
Vittangi

Ledamot, fr o m 1 jul 
2016

1 950

Jörgen Sundqvist 
slöjdare, Umeå

Ledamot, fr o m 1 jul 
2016

2 925 

Frida Arnqvist Engström,
journalist, författare och 
föreläsare, Stockholm

Ledamot, fr o m 1 jul 
2016

1 950 Svensk Hemslöjd AB, ledamot 

Johan Bursell
lärare i textilslöjd, Örebro

Ledamot, fr o m 1 jul 
2016

1 950

Pratik Vithlani
VD, entreprenör, kulturstra-
teg, Stockholm

Ledamot fr o m 1 dec 
2016

0 AB TYP Kulturkapital, ledamot

Tabell 16 

Avgående ordförande och ledamöter
Ersättning kr*1 Andra uppdrag*2

Bo-Erik Gyberg 

Stockholm

Ordförande, t o m 30 jun 
2016

10 000 Rådet för förberedande konstnärliga utbild-
ningar vid Myndigheten för yrkeshögsko-
lan, ledamot
Loggia Arkitekter AB, styrelsesuppleant

Conny Brännberg
kommunfullmäktiges ordfö-
rande, Skövde

Vice ordförande, t o m 
30 jun 2016

1 950 Insynsrådet CSN, ledamot 
Turistrådet Västsverige AB, ordförande

Katarina Brieditis
designer, Stockholm 

Ledamot, t o m 30 jun 
2016

1 950 Studio Brieditis & Evans AB, verkställande 
direktör

Tobias Nielsén
VD, Stockholm

Ledamot, t o m 30 jun 
2016

975 Insynsrådet Myndigheten för kulturanalys, 
ledamot
Volante AB, ledamot

Mari-Ann Nutti
VD, Jokkmokk

Ledamot, t o m 30 jun 
2016

2 925

Annica Kvint Lidzell
design- och arkitekturkriti-
ker, Stockholm

Ledamot t o m 30 jun 
2016

975

*1 Avser ersättning och arvoden vid nämndmöten, ersättning för nämnmöte i dec utbetalas i januari 2017 och ingår ej i beloppet
*2 avser uppdrag som styrelseledamot i andra statliga myndigeter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag
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KANSLI
NFHs kansli består av kanslichef 100 %, handläg-
gare 100 % och nämndens sekreterare/adminis-
tratör 50 %. Kansliet är också arbetsgivare för två 
nationella utvecklare, en med inriktning barn och 
unga 100 % och en tidbegränsad anställning med 
inriktning kommunikation 50 %.
Under hösten har nämndens sekreterare vikarierat 
på 30 % för nationell utvecklare kommunikation 
som varit föräldraledig. 

Kompetensförsörjning
Kansliet personal samt de nationella utvecklarna 
NFH har arbetsgivaransvar för deltar i de konfe-
renser och seminarier som NFH arrangerar. Perso-
nalen deltar även i tillämpliga delar av Tillväxtver-
kets kompetensutvecklande åtgärder samt deltar i 
konferenser inom det kulturpolitiska området och 
myndighetens kärnområden. 

Värdmyndighet
Tillväxtverket är värdmyndighet för NFH vil-
ket innebär att de står för lokaler, ekonomi- och 
personaladministration, utrustning och inventarier, 

systemlösningar och övrig administrativ service åt 
NFH. Uppdraget regleras i Tillväxtverkets regle-
ringsbrev.
I februari flyttade Tillväxtverket och NFH från 
Götgatan 74, Stockholm, till Västgötagatan 5, 
Stockholm. I samband med flytten övergick Till-
växtverket till aktivitetsbaserat arbetssätt vilket 
innebär att fasta arbetsplatser saknas. NFH dis-
ponerar ett eget rum med fasta arbetsplatser men 
har tillgång till Tillväxtverkets samtliga lokaler. 
Tillväxtverket möjliggjorde under hösten för NFH 
att övergå till elektronisk diarieföring genom infö-
randet av Public 360. Det är av stor betydelse för 
NFH att ha Tillväxtverket som värdmyndighet.

Verksamhetsredogörelse och  
budgetunderlag
Arbetet med verksamhetsredogörelse och bud-
getunderlag koncentreras till januari-februari. 
Dessa behandlas på nämndsammanträdet i februari 
och ska lämnas till departementet senast den 22 
februari 2016.

EKONOMI
Nämnden för hemslöjdsfrågors, NFHs, anslag och 
uppdrag har inte förändrats under mätperioden 
vilket gör myndighetens ekonomiska utfall förut-
sägbart. Se tabell 17, 18 och 19.

Ekonomisk redovisning
NFH är undantagen från bestämmelserna i förord-
ningen (2000:605) om årsredovisning och budget-
underlag avseende att lämna årsredovisning. NFH 
ska enbart lämna en verksamhetsredogörelse.
NFHs räkenskaper granskas som en del av Till-
växtverkets årsbokslut.

Ekonomihantering
Nämndens ekonomiska redovisning, fakturahante-
ring och bidragsutbetalningar liksom personalad-
ministrativt arbete ingår i Tillväxtverkets uppdrag 
till Statens Servicecenter. Nämndens kansli ansva-
rar dock för kontering samt budgetering, gransk-
ning och uppföljning.

Foto: Heléne Wallin
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Tabell 20 Externa bidrag 2016
Finansiär, benämning Ing 

balans
Intäkter Kost Utg 

balans

M och A Wallenbergs minnesfond, Hem-
slöjdens samlingar, Barn och ungdom, 
NFH-projekt, forskning 

139 0 0 139

Tabell 17 Verksamhetens intäkter och kostnader (tkr)
2016 2015 2014

Anslag förvaltning (4:3 ap 1) 2 554 2 397 2 394
Anslag främjande (4:3 ap 2) 8 944 9 066 9 053
Summa anslag 11 498 11 463 11 447
Ingående överföringsbelopp 311 92 12
Summa året 11 809 11 555 11 459
Kostnader under året, se tabell 18 och 19 11 705 11 244 11 367
Utgående överföringsbelopp 104 311 92

Tabell 18 Kostnader under förvaltningsanslag (4:3 ap 1) (tkr)
4:3 ap 1 2016 2015 2014
Löner 2 061 1 926 1 993
Nämnd 121 105 131
Kommunikation 198 139 52
Kansli 173 227 172
Summa 2 553 2 397 2 348

Tabell 19 Kostnader under främjandeanslag (4:3 ap 2) (tkr)
4:3 ap 2 2016 2015 2014
Fortbildning 637 100 264
Nationell utvecklare 300 % *1 1 860 1 860 2 170
Nationell utvecklare 50 %*2 252 547 189
Nationell utvecklare NFH, barn och 
unga, 100 %

739 679 656

Projektmedel 1 310 1 323 1 540
Hemslöjdens samlingar licens 154 138 -
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks-
förbund (SHR)

4 200 4 200 4 200

Summa 9 152 8 847 9 019
*1 avsågs 350% tjänst 2014. *2 Endast del av 2016



36 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE 2016

Underskrift av verksamhetsredogörelse 2016

Nämnden för hemslöjdsfrågor
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