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Remissvar Folkbildningens samhällsvärden – en ny modell för statlig 
utvärdering (SOU 2012:72) 
 
Sammanfattning 
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, ställer sig bakom Folkbildningsutredningens 
förslag att kommande utvärderingar av folkbildningen genomförs av två statliga 
analysmyndigheter, vars uppdrag ges av en interdepartemental arbetsgrupp. 
 
Inledning 
Folkbildningen och dess aktörer är en viktig del av vidareförandet av kunskap inom 
hemslöjdsområdet. Studiecirklar och folkhögskolekurser ger människor möjlighet till 
ny kunskap och förkovran vilket kan leda till yrkesval såväl som ett rikare liv. Inom 
hemslöjden vilken är en folklig kulturyttring är det av stor vikt att nya målgrupper 
och generationer via folkbildningen kan få tillgång till kunskap som tidigare 
traderades inom familjen. 
 
5.4.2 Myndigheter som föreslås utvärdera folkbildningen 
NFH uppfattar förslaget att låta två oberoende statliga myndigheter med olika 
kompetensområden, utbildnings- och arbetsmarknadspolitik respektive 
kulturverksamhet, utvärdera respektive område, som ett sätt att kvalitetssäkra och 
betona vikten av folkbildningens påverkan på flera samhällsområden. 
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5.4.3 Tidsintervall för kommande utvärderingar 
NFH uppfattar även förslaget att ge IFAU och Myndigheten för kulturanalys ett 
kontinuerligt uppdrag att utvärdera den verksamhet vilken bedrivs inom 
folkbildningsområdet uppfyller de mål och syften som anges för det statliga stödet 
som kvalitetshöjande. 
 
Nämnden för hemslöjdsfrågor beslöt vid sitt sammanträde den 12 februari att ge 
nämndens ordförande och kanslichef i uppdrag att avge remissvar. 
 
Nämnden för hemslöjdsfrågor 
 
 
 
Bo-Erik Gyberg                                                     Friedrike Roedenbeck 
Ordförande                                                             Kanslichef 
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