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FÖRORD

Kulturarv i praktiken
I Nämnden för hemslöjdsfrågor ingår ett brett
uppdrag. Nämnden ska bland annat ta initiativ,
planera och både samordna och göra insatser för
att främja området hemslöjd.
Vi har ett intressant uppdrag och ett effektivt
kansli med duktiga medarbetare. Trots vårt
”lilla” kansli med få anställda är det imponerande att erfara allt viktigt som görs. Med det sagt
hävdar jag att Nämnden för hemslöjdsfrågor
har en viktig funktion och att vi genom arbetet
som kansliet också öppnar nya dörrar till både
historien och framtiden. Med både omvärldsbevakning och ett uppdrag att både främja, stärka
och förnya slöjdens områden.
Ramarna för vårt område är definitivt inte
”huggna i sten”. Vi samverkar med utbildningar
och med slöjdkonsulenter och främjar både de
som letar i historien och de som söker sig nya
vägar med sitt slöjdande.
Slöjd befinner sig ofta i ett gränsland mellan
material och kunskap. Ofta är det kunskaper om
det tidigare generationer lärt sig, utvecklat och
utifrån de behov och materialresurser som funnits att tillgå. Mycket inom slöjden är överföring av kunskaper, något vi ofta benämner som
det immateriella kulturarvet. Men slöjden har
även präglats av vilken grupp i samhället någon
tillhört.

En tid nu, har vi i nämnden arbetat vidare inom
området, det immateriella kulturarvet, för att
fånga upp kunskap som är på väg att försvinna
bort, den romska smyckeskonsten är ett sådant
område. En del av vår gemensamma historia, en
del av vårt kulturarv och en spännande möjlighet
att få fortsätta att utveckla människors kunskaper i dagens ljus.
Arbetet för barn och ungas möjligheter att möta
slöjden fortsätter. Vår samverkan med SHR,
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
och det arbete som sker genom SHRs verksamhet följer vi med intresse. Att främja samisk
slöjd är en del av vårt uppdrag och vi ser att
Sameslöjdstiftelsens Sámi Duodjis nyorientering
utvecklas till en bra plattform för den samiska
slöjdens utveckling.
Avslutningsvis så är jag övertygad om att vårt
arbete tillsammans med andra, bidrar till en
ökad förståelse och till ett långsiktigt hållbart
samhällsbygge.
Tina Ehn
Ordförande

Att bära kunskap vidare betyder mycket för
många, det kan skapa förståelse och ge bekräftelse, samtidigt är det en del av vårt gemensamma ansvar.
Året som gått har präglats av att vara utsett till
kulturarvsåret, ett europeiskt initiativ för att
betona betydelsen av kulturarvet för bland annat
den kulturella mångfalden. Traditionell hantverkskunskap är också ett av fem områden som
behöver skyddas enligt Unescos konvention om
immateriellt kulturarv.
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INTRODUKTION
Året i korthet - ett axplock
Nämnden för hemslöjdsfrågor har under 2018:

- fattat beslut inför 2019 om att bevilja Romska Kulturcentret i Malmö
400 tkr för en tjänst som nationell utvecklare romskt hantverk

- anordnat ett heldags kunskapsseminarium om slöjd riktat till regionernas
strategiska nivå samt huvudmän för hemslöjdskonsulentverksamhet

- inom ramen för UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet
tillsammans med Hantverkslaboratoriet anordnat ett möte för noden traditionell hantverkskunskap för att arbeta fram en nationell agenda för tryggande av traditionell hantverkskunskap.
- haft ett nära samarbete med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji och Romska Kulturcentret i Malmö
för att stärka slöjd och hantverksutövande i hela landet
- anställt en nationell utvecklare med inriktning hållbarhetsfrågor

- i samarbete med Region Skåne anordnat årskonferens för landets hemslöjdskonsulenter/utvecklare under rubriken Immateriell slöjdkunskap i
dagligt liv, samhällsplanering och mänsklig interaktion

- deltagit i Samverkansrådets möten och konferens, samt berednings- och
uppföljningsarbete av regionala kulturplaner.
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introduktion

ORGANISATION
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet med
Tillväxtverket som värdmyndighet. NFH planerar, samordnar och gör insatser för hemslöjdsområdet genom att samverka med andra myndigheter och organisationer, genom att omvärldsbevaka och sprida information genom konferenser och seminarier samt genom att fördela bidrag.
NFH leds av en nämnd med nio ledamöter vilka utses av regeringen för en period av tre år.
Nämndens kansli är bemannat med 2,5 tjänster.

EKONOMISK ÖVERSIKT
NFH tilldelades i 2018 års regleringsbrev 2 579 tkr för täckande av förvaltningskostnader och
9 032 tkr för främjande av hemslöjd. De största främjandeposterna i 2018 års budget är organisationsbidrag till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund 4 200 tkr, verksamhetsbidrag till
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji 1 860 tkr och årlig utlysning av projektbidrag 1 450 tkr.
Fortbildning, årlig informationskonferens och seminarier är viktiga delar av NFHs verksamhet
som tar mycket av kansliets tid men utgör en förhållandevis liten budgetpost.
Bidrag till regionalt hemslöjdsfrämjande i Stockholm län fördelas av NFH men ingår inte i
NFHs budget.

Budget 2018, främjande av hemslöjd (tkr)
Fortbildning 682

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
(SHR) 4200

Hemslöjdens samlingar 120
Projektmedel 1450

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji
1860

Nationell utvecklare NFH
720

Utfall främjande av hemslöjd (tkr), ap 2

Fortbildning 753

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
(SHR) 4200
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji
1860

Hemslöjdens samlingar 99
Projektmedel 1679

Nationell utvecklare NFH
437

5

FRÄMJANDE
Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2018:
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, teknikkunskap, formspråk,
tradition och kvalitet, och

•

öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika slöjdtekniker

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, har under
senare år medvetet arbetat med att utvidga sin
verksamhet för att inkludera flera grupper och
verksamheter. Målet är att få ännu flera människor att känna att slöjd angår dem.
Utvidgningen är också en naturlig konsekvens
av arbetet med det immateriella kulturarvet där
NFH leder noden för traditionell hantverkskunskap vilken med sina nätverk omfattar en mycket bred verksamhet. Den ökade interaktionen

med nya samtida uttrycksformer av handgjort
skapande samt det intensifierade samarbetet med
nationella minoriteters slöjd och hantverk är
andra exempel på en breddad verksamhet.
Vidgandet avspeglas även i vilka organisationer
som beviljas projektbidrag, i vilka kontexter
projekten utförs samt vilka tekniker och uttryck
som omfattas av verksamheten.

ORGANISATIONSBIDRAG
Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2018:
Anslagsposten ska användas för organisationsbidrag till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund,
SHR, är en ideell idéburen organisation med två
nationella föreningar, 24 länsföreningar och 62
lokalföreningar som medlemmar.
Till SHR kan enligt stadgan endast ideella
länshemslöjdsföreningar eller motsvarande,
som har till syfte att främja hemslöjd i Sverige,
antas som medlemmar. Enskilda medlemmar
har sitt medlemskap i lokalföreningar, vilka har
sitt medlemskap i länsföreningar/länsförbund.
Antalet enskilda medlemmar är ca 13 800.
Under hösten 2018 avhölls en extra stämma,
för att ändra stadgarna så att en vidare krets av
föreningar ska kunna söka medlemskap i SHR.
Konfirmerande beslut tas på ordinarie stämma i
maj 2019.
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Tabell 1
SHR medlemmar och föreningar
2018
2017

2016

Antal enskilda med- 13 802 14 191 14 264
lemmar
Antal föreningar
88
88
89
inom riksförbundet
Det gemensamma medlemsregistret sköts av
riksförbundet.

Organisations- och projektbidrag
SHR har för 2018 erhållit 4,2 mkr i organisationsbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor,
NFH.
Uppföljningen av organisationsbidraget har skett
i form av att SHRs ordförande, 1:e och 2:e vice
ordförande och verksamhetschef samt NFHs
ordförande, vice ordförande och kanslichef
genomför uppföljningsmöten fyra gånger per år.
Därutöver utgör årsredovisning och verksamhetsberättelse redovisningshandlingar.
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Främjande

Utöver organisationsbidraget har SHR fått
100 tkr i projektbidrag för att kunna anordna
visningar av och diskussioner om filmen
Folkdansaren Lena tillsammans med sina
medlemsföreningar. Filmen är en av totalt sex
dokumentärfilmer som skildrar hur politiska
beslut, tjänstemän och civilsamhället påverkar
integrationen. Filmen är producerad av Film and
Tell och har visats på SVT. Nio visningar har
genomförts i samarbete med Film and Tell och
Hembygdsförbundet. En större visning kommer
att genomföras under 2019.
SHR har även fått 146 450 kr i projektbidrag
för en förstudie angående framtagandet av en
samlande digital kunskapsplattform för handgjort skapande. Därutöver har NFH finansierat
licensen för Digitalt museum samt det årliga
seminariet med utgångspunkt i Hemslöjdens
samlingar, ca 150 tkr.
NFH har till SHR överlåtit den gemensamt ägda
domänen hemslojd.se. Domänen registrerades
ursprungligen av hemslöjdskonsulentverksamheten i Västra Götalandsregionen men överläts
till NFH och SHR att användas gemensamt. Domänen har inte nyttjats på många år och överläts
därför på SHRs förfrågan till organisationen.

Verksamhet
Med medel från Skolverket har SHRs medlemsföreningar arrangerat 128 kurser i vilka 1124
personer deltagit.
Handmade Issues och Hemslöjdens dag är
återkommande arrangemang som genomfördes
även 2018.
Läs mer på hemslojden.org.
Gesäll- och mästarbrev
SHR är branschorganisation för handvävning,
broderi, stickning, keramik, träslöjd och kakelugnsmakare. Under 2018 inkom 16 ansökningar
om validering av gesällprov. Under året genomfördes och godkändes två gesällprov och nio
personer tilldelades mästarbrev.
Hemslöjdens samlingar
Inom ramen för Hemslöjdens samlingar genomfördes ett seminarium i samarbete med NFH.
Digitaliseringen av Zickermans studiesamling,
12 000 blad, färdigställs i januari 2019. Zickermanprojektet har finansierats av Riksantikvarieämbetet och kungliga Patriotiska sällskapet.

Organisationsutveckling
Organisationsutvecklingen leds av den sedan
årsskiftet 2017/2018 nya verksamhetschefen
och en till stora delar ny styrelse. Huvudfokus
är att nå nya målgrupper, stärka samarbetet med
länsorganisationerna och skapa en öppen och
inkluderande verksamhet. Kansliet har minskats
med 1,25 tjänster och 2019 kommer personalminskning genomföras inom SHRs helägda
bolag Svensk Slöjd AB.

Ekonomi
Organisationen har fortsatt fokus på att skapa
en långsiktigt stabil ekonomi i balans. Utvecklingsfrågor har under året finansierats genom
projekt-, fondmedel samt genom samarbeten.
Bild workshop SHR
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Främjande

VERKSAMHETSBIDRAG
Stockholms Läns Landsting/Slöjd
Stockholm
Mot bakgrund av att Stockholms Läns Landsting, SLL, inte ingår i samverkansmodellen
kanaliseras verksamhetsbidrag för regional
slöjdfrämjande konsulentverksamhet i Stockholm till SLL från Statens Kulturråd via Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, som även följer
upp verksamheten. Bidraget (655 tkr) ingår inte
i NFHs ekonomiska redovisning.

Regional hemslöjdsfrämjande
verksamhet i Stockholm
Slöjd Stockholm har under året tillsammans
med sin huvudman Stockholms läns museum av
ekonomiska skäl lämnat lokalerna i Sickla och
flyttat in i Landstingsarkivet i Flemingsberg.
2018 påbörjades en permutationsprocess gällande stiftelsen Stockholms läns museum vilken
syftar till att museet under 2019 ska bli en del av
Region Stockholms kulturförvaltning. Landstingsarkivet saknar lokaler för slöjdverksamhet
vilket är problematiskt då platser för möten
kring handgjort skapande till stor del saknas i
Stockholm. Verksamhetsåret har präglats av den
hastigt påkomna flytten.
Slöjd Stockholm bedriver en bred verksamhet
som omfattar såväl traditionellt slöjdande som
samtida utforskande av handgjort skapande.
Slöjd Stockholm har fem (450 %) hemslöjdskonsulenter anställda varav en arbetar med
administration. Tjänsterna har inriktning på
hård slöjd, textil slöjd, slöjd för barn och unga,
internationell slöjd samt kurs- och utbildningsverksamhet.
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Huvudman
Stiftelsen Stockholms läns museum är huvudman för Slöjd Stockholm sedan 2012 då
landstinget fattade beslut om att inte själva vara
huvudman för länskulturfunktionerna. Hemslöjdskonsulenterna flyttade då från sina lokaler
i Vasaparken till länsmuseet i Sickla.

Verksamhet
Residensprogrammet Plats för slöjd finansierat
av Statens kulturråd och NFH samarbetade med
Etnografiska museet och Husby konst- och hantverksförening under år ett av tre.
Mot bakgrund av att ca 80 % av deltagarna i
Slöjd Stockholms aktiviteter är kvinnor inleddes
ett större arbete med att utveckla verksamheten
till att nå ett mer jämställt deltagande.
Trä, folk och verktyg genomfördes för andra
gången i Alby och lockade 141 deltagare varav
79 män. Kul med ull i Kallhäll, ett arrangemang
runt den svenska ullen, samlade 573 intresserade
varav 30 män.
23 ungdomar fick möjlighet till sommarjobb
under rubrikerna Arrangörsskap inom handgjort
skapande och Slöjd och musik, det senare riktade sig till funktionsutmanade ungdomar. 516
personer varav 224 män har deltagit i slöjdträffar på olika platser i länet, det har täljts, spunnits
garn, svarvats med mera.
Ett beställningsbart Kultur i vården utbud har
tagits fram vilket kan levereras av slöjdpedagoger på beställning.
Läs mer på stockholmslansmuseum.se.
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Nationella utvecklare
Utdrag ur regleringsbrev 2018:
ap.2 Främjande av hemslöjd. Anslagsposten ska även användas för bidrag till verksamhet med nationella utvecklare

Huvudman för nationella utvecklare (tidigare
rikskonsulenter) kan vara Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, eller annan part. Under 2018
finansierades cirka 3,5 nationella utvecklartjänster av NFHs främjandeanslag.
NFH anställde i september månad en nationell
utvecklare med inriktning hållbarhet efter att
NFHs nationella utvecklare med inriktning barn
och unga avslutat sin tjänstledighet och anställning under sommaren. Fokus på hållbarhetsarbetet kommer ligga på samordning och kartläggning av de insatser som görs på ullområdet i
landet. Nationell utvecklare hållbarhet arbetar
50 % och har sin arbetsplats på nämndens
kansli.
NFH bidrog under 2018 till ﬁnansiering av tre
nationella utvecklare samisk slöjd, samtliga med
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji som huvudman
och arbetsplats på stiftelsens kansli i Jokkmokk.
Under året avslutade stiftelsen samtliga tre

utvecklartjänster mot bakgrund av stiftelsens
ekonomiska problem. Stiftelsen har under 2018
arbetat med att ta fram en ny verksamhetsplan
och alternativa insatser för att stötta och främja
samisk slöjd och slöjdare. NFH bidrar till verksamhetens finansiering under 2019 med fortsatt
uppdrag att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi
och verksamhet.
Romska Kulturcentret i Malmö, RKC, har under
året arbetat för att beviljas medel till en nationell
utvecklare i romskt hantverk via NFH. För att
kunna vitalisera det romska hantverksutövandet
på ett långsiktigt och hållbart sätt ser NFH en utvecklarfunktion som nödvändig har därför inför
2019 beviljat RKC medel till en 50 % nationell
utvecklare romskt hantverk samtidigt som projektet Romskt hantverk igår, idag och imorgon
är inne på sitt tredje och sista år.

Projektet Romskt hantverk igår, idag, imorgon, foto: Torkel Edenborg
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Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji
I NFHs beslut om bidrag till Sameslöjdstiftelsen
Sámi Duodjis verksamhet inför 2018 ändrades
beslutsskrivningen från bidrag till nationella
utvecklare sameslöjd till:
”Nämnden beslöt att bevilja verksamhetsbidrag,
1 860 tkr, med uppdrag till Sameslöjdstiftelsen Sámi
Duodji att under 2018 göra en översyn av verksamheten samt vidtaga åtgärder för att få stiftelsens
ekonomi i balans samt säkerställa en verksamhet och bemanning som är anpassad till rådande
ekonomiska ramar. Nämnden önskar kvartalsvis
redovisning av ekonomi samt rapporter angående
översyn och åtgärder”.

Verksamhetsberättelsen för 2018 beskriver en
kraftfull omställning av ekonomi och verksamhet för att undvika nedläggning av verksamheten. Femton styrelsemöten har genomförts och
takten i omställningsarbetet har varit hög.
Stiftelsens styrelse har under året arbetat med att
skapa förutsättningar för en ny typ av verksamhet som har större geografisk spridning samt
tillgodoser slöjdarnas behov och önskemål.
Stiftelsen formulerar att målet är en flexibel
verksamhetsburen organisation.

Sameslöjdstiftelsens Sami Duodjis verkställande
direktör lämnade på egen begäran sin anställning vid årsskiftet 2018/2019.

Verksamhet 2018
Under 2018 har tre mästarbrev utfärdats av
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji, de nya
mästarna är Lise Tapio Pittja, Fredrik Prost
och Nils Johan Labba. Mästarbreven delades
ut under duodjikonferensen Vårt kulturarv i
Tärnaby.
Rotslöjdaren Fia Kaddik tilldelades Asa Kitokstipendiet.
I samarbete mellan Sameslöjdstiftelsen Sámi
Duodji, Svenska Samernas Riksförbund och
Designhögskolan i Umeå genomfördes tre
seminarier och möten på fyra platser i Sápmi.
Deltagare var tolv internationella studenter och
ett antal slöjdare.
Antalet aktiviteter har varit lägre än normalt
beroende på att nationella utvecklarna sagts
upp och styrelsen haft fokus på omställning av
verksamheten.

Slöjd, design och bild: Solveig Labba

Omställningsarbetet ledde till uppsägning av
stiftelsens tre nationella utvecklare samt beslut
om att överlåta stiftelsens samlingar till Ájtte,
Svenskt Fjäll- och Samemuseum vilket medför
minskade kostnader. Cirka 250 föremål, skisser

och brev samt Sameslöjdstiftelsens Sámi
Duodjis digitaliserade databas har överförts
till Ájtte inom ramen för projektet Arctic
Indigenous Design Archives. Samarbetet med
Ájtte är en viktig del av stiftelsens mål att
skapa tillgänglighet, utveckling, stabilitet och
förnyelse.
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Projektbidrag
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar
en gång per år bidrag till projekt som stimulerar
och utvecklar slöjd och handgjort skapande i
alla dess former och uttryck. Det är genom projektbidragen nya och oväntade samarbeten kan
uppstå, det är här utvecklingen inom området
sker.
De senaste 15 åren har dock anslagen till projektbidrag varit oförändrade. I den årliga budgeten finns endast utrymme att avsätta runt 1,5
milj kr till projekt och medan de senaste årens
ansökningar uppgått till 7,5 milj kr, se tabell 2.
Detta förhållande medför en mycket hård prioritering och sållning bland ansökningarna. Detta
är olyckligt i synnerhet då ansökningarna har en
stor spridning över hela landet och är en viktig
resurs för nämndens regionala samverkan. NFH
kommer fortsätta lyfta frågan kring utökade
anslag till projektbidrag i budgetäskandet.

Romskt pionjärarbete
Sedan 2016 har Romska Kulturcentret i Malmö,
RKC, arbetat i projektform för inrättandet av
en nationell utvecklare för romskt hantverk, ett
pionjärarbete. De senaste åren har sammanlagt
575 tkr projektstöd från NFH beviljats RKC för
att driva projektet Romskt hantverk igår, idag,
imorgon.

Jämställd fördelning
Under andra halvan av 2018 har en konsult tittat
närmare på hur projektmedlen i ett jämställdhetsperspektiv fördelats de senaste tio åren.
Mellan 2009-2018 fördelade NFH bidrag till
149 projekt till ett sammanlagt värde av 13 milj
kr. En genomgång av projekten visar på stora
skillnader när det gäller hur kvinnor och män
tagit del av dessa medel.
81 % av projektledarna för de beviljade projekten har varit kvinnor medan 19 % har varit män.
Däremot har de projekt där män varit projektledare tagit emot 26 % av de totala projektmedlen,
medan de projekt som kvinnor varit projektledare för har tagit emot 74 %. De fem senaste
åren har diskrepansen varit stor mellan antalet
projekt som män har drivit och hur stor andel
av pengarna de fått ta del av i dessa projekt. Här
finns här alltså två olika snedfördelningar att
arbeta med; dels att män är underrepresenterade
som projektledare, dels att projekt där män är
projektledare får större bidrag än projekt där
kvinnor är projektledare. Nämndens kansli kommer påbörja genomförandet av åtgärder i den av
konsulten framtagna handlingsplanen och arbeta
vidare med denna fråga.
Projektledare

Vikten av projektmedel
Trots de långt ifrån tillräckliga medel som
avsätts till det för hemslöjdsområdet viktiga utvecklings- och fördjupningsarbete som
projekten innebär, ser NFH tydligt hur viktiga
dessa bidrag är. Det kan vara helt avgörande att
få möjlighet att genomföra en förstudie med 50
tkr i bidrag, vilken i sin tur leder till ett större
projekt med en större budget. Som mottagare av
NFHs projektbidrag har man även möjlighet att
få kontakt med andra projekt och utövare inom
myndighetens stora nätverk.

19 %
81 %

Andel av totala projektmedlen

26 %
74 %

Kvinnor
Män

Tabell ur handlingsplan jämställdhet, Mia Lindgren

Att fler män ska söka och beviljas projektmedel, och att kvinnors och mäns projekt ska få lika stor
andel av projektmedlen kan arbetas för genom att:
★ Genusgranska språk och bilder inför projektutlysning
★ Organisationer i NFH:s nätverk coachar fram projekt av och med män
★ Kansliet fortsätter att erbjuda samtal inför projektansökningar
★ Anlägga ett jämställdhetsperspektiv vid beredning och bedömning av projektansökningar3

Spridning av projektens resultat

Under tiden för projektens genomförande har
NFH
regelbunden
kontakt och avstämningar
Seminarier
och konferenser
med projektägarna. Projektägare bjuds in till
Den utåtriktade verksamhet som NFH driver i form av seminarier och konferenser är bra tillfällen
att agera jämställt - delsoch
genom konferenser
att välja ämnesval som engagerar
män och
olika kvinnor och
seminarier
som olika
NFH
arrangdels i arbetsprocesser för att ta fram ämnen och teman. Idag ges förslag till seminarieämnen av
kansliet och av föreningar och organisationer som föreslår ämnen för kansliet. I bägge dessa fall är
erar
för att presentera projekt och resultat. För
män underrepresenterade. Detta kan göras genom att:
Formalisera hur seminarier och konferenser arbetas fram och av vem med syfte att få en jämn
ytterligare
spridning har NFH påbörjat en större
könsfördelning i arbetsgrupper
Tillsätta tillfälliga arbetsgrupper för att få breda perspektiv på innehåll
satsning
på
en podcast
om
och handgjort
Samarbeta med
organisationer
som har en hög
andelslöjd
män vid framtagandet
av seminarier
Utmana könsnormer i relation till slöjdmaterial istället för att förstärka dem
skapande
för
avsnitten
är genomRäkna huvuden idär
publik grunden
för att använda som
underlag
till framtida seminarier
och konferenser
Genusgranska språk och bilder
förda projekt som fått bidrag från NFH.
★
★
★
★
★
★

Kommunikation
För att olika personer ska kunna känna igen sig i, och ta del av NFH:s utbud till slöjdutövare, så
som seminarier eller projektutlysningar krävs en mångfacetterad bild av slöjd och NFH:s
verksamhet. När jämställdheten är så låg som den är inom den offentligt finansierade
hemslöjdsområdet så kan riktad kommunikation vara en väg att nå fler män. Vid en genomgång av
3

Se exempelvis Konstnärlig kvalitet med demokratiska perspektiv - Jämställdhetsintegrerad bedömning av
ansökningar om bidrag och stipendier. Konstnärsnämndens skriftserie: 2016.1 av Eva Mark. https://
www.konstnarsnamnden.se/Sve/PDFer/Konstnarsnamnden_rapport_Konstnarlig_kvalitet_eva_mark.pdf
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Ansökan
Utlysning av NFHs projektbidrag görs en gång per
år, ansökningsperiod är 15 augusti - 15 oktober.
Information och ansökningsblankett finns på myndighetens webbsida.
NFH prioriterar ansökningar som fokuserar på
barn och unga, hållbarhet, företagande inom slöjd
och hantverk, mångfald och vidgat deltagande
samt kulturarv. Även projekt som lägger vikt vid
att sprida och dela med sig av ny kunskap som
framkommer inom projektet prioriteras, se tabell 4.
NFH skiljer mellan projekt som undersöker och är
förberedande samt projekt som förverkligar och
genomför:
ett utvecklingsbidrag används för research- och
planeringsarbete, en pilot- eller förstudie. Högsta
belopp att söka är 50 000 kr,
ett projektbidrag kan vara stort eller litet, ett- eller flerårigt. Här ställs högre krav på projektplan,
samarbetsparter och medfinansiering. NFH stöttar
sällan projekt med mer än 50 % av projektets
totala budget. Högsta belopp att söka inför 2018
var 500 000 kr. Ingen medfinansiering krävdes för
ansökningar upp till 100 000 kr.
Projektbidrag kan sökas av såväl institutioner och
organisationer som enskilda näringsidkare. Sedan
ett par år har ansökningsförfarandet förenklats och
som ett resultat ser NFH att det öppnat upp för
fler ansökningar från fler aktörer än tidigare. Det
slopade medfinansieringskravet för ansökningar
under 100 000 kr har också inneburit att fler söker
lägre belopp.

Tabell 2
Projektbidrag
2018
Antal inkomna
ansökningar
Summa inkomna
ansökningar, tkr
Antal beviljade
projekt
Summa beviljade
projekt

2017

2016

62

63

43

7 389

7 439

6 096

18

11

11

1 684

1 400

1 335

I NFHs budget inför 2018 fanns 1,45 miljoner
kr att fördela till projektbidrag. Under höstens
ansökningsperiod skickades 62 ansökningar in
till ett sammanlagt belopp om drygt 7,3 milj kr.
Vid nämndens sammanträde 15 december 2017
beslutades att bevilja sammanlagt 1,438 milj kr
fördelat på 16 projekt.
Genom att en tjänstledighet vid nämndens kansli
ej tillsattes under året kunde medel avsättas och
beviljas Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, för två projekt, läs mer sidan 7.
Summan som avsattes till projekt blev 1,684
milj kr, se tabell 3.
Inför ansökningsperioden 2018 trycktes en flyer
om NFHs projektbidrag upp som spreds i olika
sammanhang, till utbildningar, föreningar och
hemslöjdskonsulenter.

Beredning

Efter beslut om vilka ansökningar som beviljats
stöd sker utbetalning med 85 % av beviljat belopp
vid årets början. Resterande belopp utbetalas
efter att projektet slutredovisats. Detta innebär att
projektägaren själv får finansiera de sista 15 % av
projektet fram till slutbetalning görs från NFH före
årsskiftet. Tidsramarna innebär också att projektet
både ska genomföras och redovisas på drygt 10
månader.

12

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE 2018

Flyer till projektbidrag 2018

Projektansökningarna bereds av nämndens kansli
och ledamöter. Beslut om fördelning av projektbidrag görs vid nämndsammanträde i december.
Samtliga beslut fattas under förutsättning att medel
ställs till NFHs förfogande i regleringsbrevet för
det kommande året.

Främjande
Tabell 3
Beviljade projekt 2018
Utvecklingsbidrag
Makersgonnasloyd! Görandekultur, makerspaces och slöjd för ökat slöjdintresse hos unga
Re-Iron
Pop-up Studio Supersju
Blocktryck idag
Tillgängliga slöjdprocesser för barn och unga
med NPF

Projektägare
Inst. för estetiska ämnen, Umeå universitet
Lind-smide
Vega Textil konst och design
Shabnam Faraee Grafisk Design och Illustration
Attention Dals-Ed

Beviljat
belopp, kr
50 000
50 000
50 000
50 000
33 000

Projektbidrag
Romskt hantverk igår, idag, imorgon
Hemslöjd Humaniora
Rosa Taikons smyckeskonst, en dokumentation
7 kg järn
Plats för slöjd
Slöjdat utegym
Samverkansmetoder för frugalt värdeskapande
Riddaren utan namn
Från handkraft till fotkraft
Att synliggöra det osynliga
Ullpodden
Nya metoder i nyrenoverad vävstuga

Projektägare
Romska Kulturcentret i Malmö
Region Jönköpings län
Hälsinglands museum
Stiftelsen Upplandsmuseet
Slöjd Stockholm, Stockholms läns museum
Västerbottens läns hemslöjdsförening
Way Out Productions
Cederquist Harborg Produktion AB
Svenska Vävakademin
Sörmlands museum
Svensk Ullförmedling ekonomisk förening
Fjugesta Vävstuga

Beviljat
belopp kr
250 000
200 000
150 000
100 000
100 000
100 000
75 000
60 000
50 000
50 000
50 000
20 000

Projektbidrag utöver ordinarie utlysning
Visning av filmen ”Folkdansaren Lena”
Förstudie digital kunskapsplattform

Projektägare
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

Beviljat
belopp kr
100 000
146 450

Summa

1 684 450

Tabell 4
Projekt fokusområden, tkr
2018

2017

2016

Barn och unga

143

300

155

Näringsfrågor

100

50

175

Hållbar utveckling

175

150

100

Kommunikation

546

300

0

Kulturarv

520

250

250

Integration

200

350

530

0

0

125

1 684

1 400

1 335

Forskning och utveckling
Summa

Kategorier
Flera projekt har beröring med fler kategorier, till
exempel kan ett projekt handla om både hållbarhet och
integration.
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Barn och unga
Makersgonnasloyd!: Görandekultur, makerspaces och slöjd för
ökat slöjdintresse hos unga – 50 000 kr
Syftet med förstudien har varit att ta fram metoder och kurser för att lägga grund för en
större ansökan där slöjd skapas i en högteknologisk makerspace-miljö. Målet är att kombinera nya och traditionella materialbearbetningstekniker och öka ungdomars intresse för
att uttrycka sig och sina upplevelser genom hantverk och slöjd. Antal deltagare i de tre
workshops som genomförts har varit cirka 30 stycken varav de allra flesta har deltagit vid
minst två tillfällen. Bild från projektägaren

Projektägare: Inst. för estetiska ämnen, Umeå Universitet

Riddaren utan namn – 60 000 kr
En föreställning med musik och berättande. Ett samarbetsprojekt mellan litteratur–musik,
teknikuppfinning, videomapping, projicering och slöjd. Tillverkning av scenografi och kostym i olika textila slöjdtraditioner. Föreställningen har premiär i februari 2019 och projektet
har därför beviljats uppskov med redovisningen. Bild från projektägaren

Projektägare: Cederquist Harborg Produktion AB

Tillgängliga slöjdprocesser för barn och unga med NPF – 33 000 kr
Attention är en rikstäckande organisation för alla med intresse för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Barn och unga i föreningen har funktionsnedsättningar såsom
autism, adhd, tourettes, tvångssyndrom med mera vilket gör det svårt för denna grupp av
barn att delta i verksamheter som inte är anpassade efter deras funktionsnedsättningar.
Föreningen önskade därför arrangera ett specialanpassat slöjdläger. Genom att specialanpassa slöjdaktiviteterna utifrån målgruppen funktionsnedsättningar gavs möjlighet att
utveckla intresse för olika slöjdprocesser. Lägret planerades under våren och genomfördes under sensommaren hos Not Quite i Fengersfors. Slöjdaktiviteterna som erbjöds var
smide, keramik, trähantverk och plåtslöjd. Bild från projektägaren

Projektägare: Attention Dals-Ed

Näringsprojekt
Pop-up Studio Supersju – 50 000 kr
Vävgruppen Studio Supersju vill visa att det finns alternativ till det massproducerade samt
undersöka om det går att sälja handvävt i en tillfällig butik. Under en vecka i augusti blev
därför en lokal i centrala Stockholm ett showroom där gruppens arbeten visades upp i
stor skala och nådde ut till många. Supersju består av sju vävare utexaminerade från de
främsta utbildningarna inom textil. Bild från projektägaren

Projektägare: Studio Supersju

Re-iron – 50 000 kr
Syftet med förstudien var att undersöka möjligheten att skapa samarbeten inom arkitektur
och hantverket smide för att på sikt återinföra smideshantverket och smidet inom modern
skandinavisk arkitektur. Förstudien har funnit att det finns en stor potential för att hantverket framledes skulle kunna ingå i ett samspel med modern arkitektur. Foto: Jokim Lund Jensen

Projektägare: Lind-smide
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Hållbar utveckling
Slöjdat Utegym – 100 000 kr
I dialog med boende i Ålidhem och i samverkan med projektets samarbetspartners har
projektet utvecklat en i många år förbisedd del av bostadsområdet. Målet var att skapa
en tvärkulturell plats med lokal förankring som stimulerar till möten, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet samt uppmuntra till fysisk aktivitet och kulturell stimulans. Resultat är ett
utegym med långt många fler kvaliteter än att endast kunna träna på. Stor vikt har lagts
på den konstnärliga helheten för platsen. Där slöjden får ta plats och manifesteras genom
materialval, sammansättningstekniker och som konstnärliga uttryck. Detta ger en plats
med flera funktioner och kvaliteter som når individer med olika intressen och förutsättningar. Bild från projektägaren

Projektägare: Västerbottens läns hemslöjdsförening

Samverkansmetoder för frugalt värdeskapande - 75 000 kr
Projektet skapades med syfte att identifiera och utveckla hållbara metoder för långsiktigt
samarbete genom att länka samman fyra utbildningsinstitutioner i Sverige och Kenya.
Tanken var att i detta samarbete utveckla en plattform för att stimulera ömsesidigt lärande,
delande och produktion av kunskap, vilket på lång sikt var tänkt att utvecklas till en lokalt
driven hantverksutbildning i Kenya. Plattformen skulle byggas upp både genom fysisk och
virtuell interaktion och fokus var lärande om hantverksämnen, både praktiskt och teoretiskt.
Bild: Participatory Polycentric Prototyping (PPP) Foto: Oskar Ollio

Projektägare: Way Out Productions

Integration, mångfald
Folkdansaren Lena – 100 000 kr
I samarbete med hemslöjdsföreningar och filmbolaget Film and Tell visades filmen Folkdansaren Lena på åtta platser i Sverige. I samband med filmvisningen har panelsamtal
hållits. Frågor om bl.a. civilsamhällets roll och ansvar, vågar vi mötas över kulturgränser,
vem får vara med och hur öppnar hemslöjden upp för fler att ta del av och utveckla kulturarvet har varit upp för diskussion. Bild ur filmen Folkdansaren Lena

Projektägare: Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

Plats för slöjd – 100 000 kr
Projektet syftar till att utveckla en arbetsmodell för hur en ny publik plattform ska kunna
verka för att stärka slöjden som kulturområde, både immateriellt, politiskt och publikt.
Genom ett ambulerande residensprogram i samarbete med lokala och regionala samarbetsparter och en publik verksamhet med presentationer, samtal och möten syftar
detta projekt till att undersöka, lyfta fram, belysa och diskutera slöjden och dess roll samt
relevans i vår samtid.

Projektägare: Slöjd Stockholm, Stockholms läns museum
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Kommunikation/nätverk
Hemslöjd Humaniora – 200 000 kr
Projektets grundtanke är att fler sidor av hemslöjden måste få komma fler människor till
del på det sätt de själva föredrar att förstå. Hemslöjd och humaniora lyfter det handgjorda
skapandets värden och betydelser i olika sammanhang med humaniora och humanvetenskaperna som underliggande kombination. Detta är en viktig väg för ökad kunskap,
bildning och nya synsätt som ger en bredare, mer fördjupad och berikad uppfattning om
hemslöjd och det handgjorda görandets betydelse och värde för individ och samhälle.
”De som förstår hemslöjd på ett sätt kan behöva fler. De som inte förstår hemslöjd nu kan
förstå på något annat sätt sen.” Bild från projektägaren; Dräktparkering.

Projektägare: Region Jönköpings län

Från handkraft till fotkraft – 50 000 kr
Ett symposium som samlade de personer som forskar kring vävning, vävanordningar,
redskap och dess utveckling. Svenska Vävakademin grundades juli 2017 med syfte attatt
främja och verka för professionella utövares praktiska och teoretiska arbeten inom vävningens område i Sverige. Bild från projektägaren.

Projektägare: Svenska Vävakademin

Ullpodden – 50 000 kr
En podcast för att sprida kunskap om svensk ull och några av de utmaningar som svensk
ull har idag. Det övergripande målet är att vara med och bidra till att mer av den svenska
ullen tas tillvara. I podcasten samtalar och intervjuas intressanta profiler inom får- och
ullbranschen för att diskutera de utmaningar och möjligheter som svensk ull har idag. Ullpodden kommer fortsätta även kommande år med annan finansiering Bild från projektägaren.

Projektägare: Svensk Ullförmedling ekonomisk förening

Digital kunskapsplattform – 146 450 kr
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, har i förstudien undersökt möjligheterna kring att skapa en digital mötesplats för kunskapsöverföring av olika handlingsburna
slöjdtekniker. Förstudien har också undersökt vilka förutsättningar som krävs för en framgångsrik satsning på e-learning. Kerstin Neumüllers arbete dokumenteras för Digital Kunskapsplattform
i Second Sunrises ateljé. Fotograf: Anna Åhlin Orwin

Projektägare: Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

7 kg järn – 100 000 kr
”7 kg järn kan fylla ett rum eller rymmas i en mjölkförpackning.” Nio smeder fick utmaningen: Vad kan man göra av 7 kg järn? Smederna fick smida vad de själva ville och samtidigt
fotografiskt dokumentera processen. Det blev en utställning om järnets möjligheter och
kärleken till smide. Bild: Malin Svensson smider i Smedjebacken Dalarna.Foto: Lina Söderberg,

Projektägare: Stiftelsen Upplandsmuseet
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Kulturarv
Romskt hantverk, igår, idag, imorgon – 250 000 kr
Målet för det fleråriga projektet är att revitalisera romskt hantverk genom att dels synliggöra traditionellt romskt hantverk och dels skapa förutsättningar för romska ungdomar att
arbeta med hantverk. Foto: Torkel Edenborg

Projektägare: Romska Kulturcentret i Malmö

Att synliggöra det osynliga – 50 000 kr
Det tvååriga projektet anknyter till Unescos konvention om tryggandet av det immateriella
kulturarvet. Det övergripande syftet är att bidra till tryggandet av immateriellt kunnande
inom hemslöjds- och hantverksområdet genom att dokumentera slöjdares och hantverkares kunskaper. Målet är att dokumentationerna ska vara metodutvecklande och till nytta
för liknande arbeten i framtiden. Bild: Dokumentation av svarvaren Karl-Åke Karlsson

Projektägare: Sörmlands museum

Rosa Taikons smyckeskonst, en dokumentation – 150 000 kr
Syftet med projektet är att dokumentera Rosa Taikons verkstad/ateljé med utrustning,
skisser, bildmaterial m.m. Genom dokumentationen bevaras viktig kunskap om hennes
verksamhet och kan utgöra en viktig inspirationskälla, både för smyckeskonsten och för
den romska gruppens samhälleliga jämställdhet. Projektet har fått finansiering för ännu ett
år. Bild från projektägaren.

Projektägare: Hälsinglands museum

Blocktryck idag – 50 000 kr
Utvecklingsbidrag för att genomföra en resa till Iran i syfte att lära mer om den traditionella blocktryckstraditionen. Möjligheten att vara praktikant i fyra veckor hos en mästare i
blocktryck ledde till kunskaper i att rita mönster och experimentera på en ny nivå. Under
vistelsen i hantverksstaden Esfahan besöktes många verkstäder för möten med hantverkare samt ett besök på textilfabriken som producerar tyger som används enbart för
blocktryck. Foto: Håkan Julander

Projektägare: Shabnam Faraee Grafisk Design & Illustration

Nya metoder i nyrenoverad vävstuga – 20 000 kr
Två dagars vidareutbildning i handvävning för samtliga medlemmar i Fjugesta vävstuga
för att utveckla verksamheten, säkerställa förestående generationsväxling och lära sig
nya tekniska moment. Bild från projektägaren.

Projektägare: Fjugesta Vävstuga
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BARN OCH UNGA
Utdrag ur regleringsbrev 2018:
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

Nationell utvecklare barn och unga
Vid årsskiftet 2017/2018 begärde den nationella
utvecklaren barn och unga sex månaders tjänstledighet och avslutade sedan sin anställning.
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, valde att
inte rekrytera ny utvecklare under tjänstledigheten då rekrytering är resurskrävande och skulle
ha skett under kansliets mest arbetsintensiva
period.
Barn och unga har länge varit ett prioriterat
område för NFH och området är väl genomarbetat på så sätt att det finns utbildnings- och
handledarmaterial. Det har genomförts årliga
utbildningsdagar med inriktning barn och unga
samt en lång rad av regionala utvecklingsprojekt
vilka NFH varit medfinansiär till. Det finns ett
väl utvecklat regionalt arbete riktat mot barn och
unga.

Projektbidrag
Under året genomförda projekt med fokus på
barn och unga:
Romskt hantverk igår, idag, imorgon, Romska
Kulturcentret i Malmö,
Makersgonnasloyd! Görandekultur, makerspaces och slöjd för ökat slöjdintresse hos unga,
Inst för estetiska ämnen, Umeå universitet,
Tillgängliga slöjdprocesser för barn och unga
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
Attention Dals-Ed.

Då NFH har begränsade möjligheter att tillsätta
nationella utvecklare har myndigheten historiskt
alternerat fokusområdena och valde nu att fokusera på en nationell utvecklare för hållbarhet.
Barn- och ungaområdet är fortsatt prioriterat.
Tabell 5
Hur mycket av hemslöjdskonsulenternas
tid som avsätts till arbete med barn och
unga*
2018
2017
2016
Summa

35%

35%

34%

*Uppgifter från Statens kulturråds uppföljning av det
regionala hemslöjdsfrämjandet

Konferens
Utvecklarna för slöjd och konsthantverk inom
region Halland arrangerade under hösten
konferensen Fritid = Slöjdtid, slöjd på barn
och ungas villkor. Under konferensen presenterades bland annat tre barn- och ungaprojekt
vilka finansierats av NFH. NFH valde att stötta
konferensen ekonomiskt för att på detta sätt ge
de tidigare finansierade projekten ytterligare
spridning.
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KULTURARV
Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2018:
….stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhetsperspektiv och därmed tillvarata hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet….

Immateriellt kulturarv
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, ansvarar
för noden traditionell hantverkskunskap
inom ramen för arbetet med att implementera
UNESCOs konvention om det immateriella
kulturarvet under ledning av Institutet för språk
och folkminnen, ISOF.
Under 2018 samlade NFH i samarbete med
Hantverkslaboratoriet i Mariestad noden till ett
heldagsmöte för att arbeta med framtagande av
en nationell agenda för tryggande av traditionell hantverkskunskap. Agendans syfte är att
koordinera nodens breda nätverksinsatser för
det immateriella kulturarvet och på det sättet få
större kraft i arbetet. Ett tjugotal representanter
från olika organisationer deltog. Deltagarna
representerade utbildningsinstitutioner, kulturarvsmyndigheter och civilsamhälle. Utkastet till
nationell agenda kommer att bearbetas vidare
under första kvartalet 2019.
Inom ramen för arbetet med UNESCOs konvention utförs förteckningar, vilka samlas på
ISOFs webbsida Levande traditioner. NFH har
under 2018 färdigställt fyra förteckningar och en
faktagranskning. Ämnena är trasmattsvävning,
finnväv, tvåändsstickning, stampning av vadmal
och Vadstenaknyppling.
NFHs kanslichef har deltagit i möte med ISOFs
samrådsgrupp samt hållit föredragningar om
arbetet med det immateriella kulturarvet på
Svenska UNESCOrådets seminarium Sveriges
genomförande av Unescos konvention om immateriellt kulturarv – vad är nästa steg? samt
på det kulturpolitiska konventet Folk och kultur
inom ramen för Sörmlands museums projekt Att
synliggöra det osynliga.

Samarbete med Göteborgs
Universitet, Institutionen för
kulturvård
NFHs kanslichef ingår i Hantverkslaboratoriets
verksamhetsråd tillsammans med representanter
från Svenska kyrkan, Göteborgs Universitet,
Riksantikvarieämbetet, Sveriges Hembygdsförbund, Statens Fastighetsverk, Västra Götalandsregionen och länsstyrelsens kulturmiljöforum.
Verksamhetsrådet har haft fyra möten under året
och bland annat beslutat om gästhantverkarprojekt inför 2019.
Riksantikvarieämbetet, Hantverkslaboratoriet
och NFH bjöd gemensamt in EU-samarbetet
Open Method of Coordinations group, OMC,
Skills, training and knowledge transfer: traditional emerging heritage professions att förlägga
sitt vårmöte till Hantverkslaboratoriet i Mariestad. NFH och Hantverkslaboratoriet förlade ett
möte inom noden för traditionell hantverkskunskap i anslutning till OMC mötet.
Utbildningen Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, Institutionen för kulturvård, GU, ersatte
2011 den tidigare så kallade konsulentutbildningen på HV. Utbildningen är en treårig teoretisk kandidatutbildning med praktiska inslag.
Utbildningen har liksom många andra utbildningar haft problem med att fylla sina kurser
varför utbildningen kommer att ta paus och inte
starta hösten 2019. NFH för samtal tillsammans
med Institutionen för kulturvård om frågan.
NFH hade en praktikant från ledarskapsutbildningen på kansliet under maj månad.
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Hemslöjdens samlingar
Tillsammans med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, arrangerade NFH
seminariet Pionjären Lilli Zickerman - ett seminarium om kämpaglöd, kvinnokraft och kreativitet, vilket var det femte seminariet med utgångspunkt i hemslöjdens samlingar. Lilli Zickerman
genomförde 1910-1932 en omfattande inventering av folklig textil och var initiativtagare till
Föreningen för Svensk Hemslöjd. Seminariet
samlade ett åttiotal intresserade deltagare.
Hemslöjdens samlingar på Digitalt museum
drivs tillsammans av NFH och SHR som ett stöd
till hemslöjdsföreningarna för att publicera sina
fysiska samlingar digitalt i den gemensamma
databasen. Hemslöjdens samlingar innebär
mycket stora möjligheter för kurser, utbildningar
och forskare att digitalt få en god överblick
över de tiotusentals föremål som samlingarna
omfattar. Hemslöjdens samlingar är ett praktiskt
exempel på tillvaratagande av hemslöjdens
materialkunskap, teknikkunskap, formspråk,
tradition och kvalitet.

I utställningen ingår bland annat smycken
tillverkade av den romska silversmeden och
hantverkaren Rosa Taikon. NFH har under året
beviljat Hälsinglands museum projektbidrag till
arbete med att införliva Rosa Taikons efterlämnade verkstad och dess innehåll i museets
samling.

Projektbidrag
Under året genomförda projekt med fokus på
kulturarv:
Re-Iron, Lind-smide
Blocktryck idag, Shabnam Faraee Grafisk Design och Illustration
7 kg järn, Stiftelsen Upplandsmuseet
Från handkraft till fotkraft, Svenska Vävakademin
Att synliggöra det osynliga, Sörmlands museum
Nya metoder i nyrenoverad vävstuga, Fjugesta
vävstuga

Nationella minoriteter
NFH har via verksamhets- och projektbidrag
stöttat två nationella minoriteter, samer och
romer, i deras arbete med kulturarvsfrågorna.
NFHs kanslichef medverkade med en föredragning på Regionmuseet Kristianstads seminarium
i anslutning till vernissagen av vandringsutställningen och faktaboken Romska smycken - hantverk, tradition och ett sätt att leva.

Projektet Blocktryck idag, Shabnam Faraee
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VIDGAT DELTAGANDE OCH MÅNGFALD
Nämnden för hemslöjdsfrågors, NFHs, målsättning är att det offentligt finansierade institutionella slöjdandet i högre utsträckning ska
spegla mångfalden avseende genus, etnicitet och
geografisk spridning samt variation av slöjduttryck och tekniker.

SlöjdCultures
Sedan några år tillbaka samarbetar NFH med
hemslöjdskonsulentverksamheterna i Skåne,
Stockholm och Västra Götaland under rubriken
SlöjdCultures. Arbetssättet går ut på att genom
gemensamma workshops etablera arbetssätt som
främjar vidgat deltagande.
Under 2018 har temat för det gemensamma
arbetet varit jämställdhet. Jämställdheten inom
slöjdsfären råder inom det egna utövandet (SOM
2017) men i den offentligt finansierade verksamheten råder stark kvinnlig dominans.
Gruppen SlöjdCultures bjöd in ledningen för
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, utbildningen Ledarskap i slöjd och
kulturhantverk, NFH samt konsulentverksamheterna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland
till ett rundabordssamtal om obalansen mellan
män och kvinnor i den offentligt finansierade
slöjdsfären. Dessutom bjöds slöjdutvecklarna
i Region Jönköpings län in då de inom det
av NFH delfinansierade projektet Hemslöjd
Humaniora arrangerat två publika samtal under
rubriken Hemslöjden - en kvinnohistoria med en
framtid utan män? Det rådde stor enighet mellan
deltagarna om att situationen är problematisk
och behöver bearbetas, önskemål framkom om
fortsatt diskussion och nya arbetssätt.
I samtalet deltog även den konsult NFH engagerat för att ta fram en handlingsplan och
verktygslåda för jämställdhet att användas av
myndigheten.

Handlingsplan och verktygslåda
för jämställdhet

sysslat med hemslöjd/hantverk för motsvarande
grupp kvinnor är siffran 55 %.
Kulturrådets rapport Kultursamverkansmodellen - uppföljning 2016–2017 visar att antalet anställda män inom hemslöjdsfrämjande
finansierat inom ramen för kultursamverkansmodellen minskat med 7 procentenheter mellan
2013–2017. Från 32 % män 2013 till 25 % män
2017.
På NFH arbetar endast kvinnor och kansliet har
inte haft någon man anställd de senaste tio åren.
SHR har även de ett helt kvinnligt kansli med
kvinnlig chef.
Mot ovanstående bakgrund har NFHs kansli
med hjälp av en konsult tagit fram en handlingsplan och verktygslåda för att kunna utveckla
kansliet och NFHs främjande till att bli mer
jämställt.
Områden som ingår i handlingsplanen är personal/rekrytering, bidragsfördelning, seminarier/
konferenser och kommunikation.

Almedalen
NFH var medarrangör av Samverkansrådets program i Almedalen. Temat var Rättvist fördelad
kultur - gränser inom och mellan länder. NFHs
ordförande och kanslichef var även engagerade
i den frukost Samverkansrådet arrangerade i
Länsstyrelsens trädgård under vilken de deltagande myndigheterna var tillgängliga för samtal.

Projektbidrag
Under året genomförda projekt med fokus på
vidgat deltagande:
Slöjdat utegym, Västerbottens läns hemslöjdsförening,
Plats för slöjd, Slöjd Stockholm,
Rosa Taikons smyckeskonst, en dokumentation,
Hälsinglands museum,
Romskt hantverk igår, idag, imorgon, Romska
kulturcentret i Malmö.

Som ovan nämnt ligger det enskilda utövandet
inom slöjd/hantverkssfären inom det spann som
brukar betraktas som jämställt. SOM undersökningen 2017 visar att 39 % av män 16–85 år har
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Hållbar utveckling
Ett hållbart samhälle växer sig starkt när vi kan
tillfredsställa dagens behov ekonomiskt, miljömässigt och socialt - ett samspel mellan tre faktorer
som ger förutsättningar för kommande generationer
att tillgodose sina behov.
Slöjd betyder slug, ett uttryck för att skapa med de
material och möjligheter som finns tillhands, att
laga eller använda produkter på ett nytt sätt. I den
cirkulära ekonomin har slöjden en självklar plats.

Miljömässig, ekologisk
hållbarhet
Klimatfrågan berör oss alla och många strävar
efter en mer miljövänlig och hållbar livsstil. Inom
slöjden ﬁnns inbyggd kunskap om hållbarhet och
med kunskap kan individen göra medvetna val.
För många som slöjdar är det självklart att använda material från naturen som inte äventyrar den
ekologiska balansen. Resurseffektivitet är också ett
kännetecken för slöjden – att ta tillvara allt.
De närproducerade materialen, som t.ex. ull, lin,
sly samt mindre träd, finns att tillgå utan långa
transporter och produceras på nytt varje år, ofta på
magra jordar utan gödningsmedel. De återbildas
många gånger fortare än material som hämtas ur
berggrunden, till exempel olja som används till
plast.

Ekonomisk hållbarhet
Slöjd innebär varsam konsumtion. För många som
slöjdar för eget bruk är slöjden ett uttryck för en
livshållning med ett avståndstagande från masskonsumtion.
Material används och återanvänds med ett resurseffektivt tänk för att få lång hållbarhet och hög
kvalitet. Produkterna får lång livlängd och går att
reparera. Genom medvetna val kan vi göra skillnad
och konsumera smartare.
En allt mer hållbar profil kan även stärka och ge
utvecklingsmöjligheter för slöjdföretagare samtidigt som det bidrar till regional utveckling i den
kulturella och kreativa sektorn.

22

uttryck växlar. En samhörighet som förenar oavsett
ursprung, språk och kultur.
Parallellt med en allt mer digitaliserad slöjdvärld
finns ett behov av att träffas och slöjda tillsammans.
Olika tematräffar, gillen och kafétillfällen erbjuder
möjlighet att slöjda kollektivt och att dela färdigheter med varandra.

Ullpodden
Ett av de beviljade projekten under 2018 var Ullpodden, som drivs av Ullförmedlingen.
Podden vill öka kunskapen om svensk ull som en
hållbar resurs i ett brett perspektiv, sändes i sex
avsnitt under året. Varje del behandlar ett tema, som
t.ex. lammning och fårklippning, mode/design och
egenskaper hos ull från olika fårraser. Podden kommer att fortsätta produceras under 2019.

Ull och hållbar utveckling
Under de senaste åren har intresset för ull som
en outnyttjad resurs ökat. I Sverige produceras
varje år 1200 ton ull. Enligt Fåravelsförbundet
används totalt ca 350 ton. Resterande mängd
kastas eller bränns. 175 ton exporteras och inom
landet används 175 ton.
Samtidigt importeras 219 ton ull. Ett flertal föreningar, organisationer och företag arbetar idag för
att stärka den svenska ullnäringen i olika projekt
över hela landet. Under hösten 2018 tillsattes en
50 % tjänst som nationell utvecklare på Nämnden
för hemslöjdsfrågor, NFH. Tjänsten fokuserar på
hållbarhets- och ullfrågor. Avsikten är att kartlägga de olika insatser på det komplexa ullområdet
som gjorts och är på gång i landet. Det kommer
att resultera i konferenser och uppvaktningar av
olika slag för att få en agenda runt hur ullfrågorna,
bl.a. klassificering och infrastruktur ska lösas på
nationell nivå tillsammans med olika aktörer och
myndigheter.

Projekt
Under året genomförda projekt med fokus på
hållbar utveckling:

Social hållbarhet

Ullpodden, Svensk Ullförmedling,

Slöjd är global, utövas av människor över hela
världen. Teknik och mönsterformer vandrar runt,
får oss att känna igen oss även om materialen och

Samverkansmetoder för frugalt värdeskapande,
Way Out Productions,
Slöjdat utegym, Västerbottens läns hemslöjdsförening.
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INTERNATIONELLT
Nordiskt samarbete

Internationellt

Nordisk kulturfond, Statens Kulturråd och Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, bjöd gemensamt
in det nordiska nätverket kring Nordisk kulturfonds satsning Handmade till ett möte i Stockholm. NFH arrangerade två föredragningar under
mötet, Romskt hantverk igår, idag, i morgon och
Plats för slöjd - ett slöjdresidens. Nästa nordiska
nätverksmöte hålls i Finland 2019.

Under året deltog NFH i konferensen North
Atlantic Sheep and Wool Conference på Yttre
Hebriderna. Konferensen, som är årligen återkommande, fokuserar på frågor om ull, hållbarhet och
fårföretagande i länderna runt nordatlanten: Norge,
Shetland, Island, Grönland, Isle of Man och Yttre
Hebriderna. Kulturarvs- och mångfaldsperspektivet är tydligt, då frågorna rör de ursprungliga kortsvansade fårraserna, ett arv efter vikingarna, som
vi även har här i Sverige. Ett hundratal personer
från ca tjugo länder deltog i konferensen.

Norsk industri arrangerade under hösten en
Ulldag i Oslo, där NFHs nationella utvecklare
hållbarhet deltog. Konferensen gav exempel på
hur Norge arbetar med ullfrågor inom design,
produktutveckling, forskning och industri.

NFH ansökte under 2018 om och beviljades
medlemskap i Craft Council Europe för att såväl
myndigheten som våra samarbetsparter ska få
tillgång till europeiska nätverk och plattformar.
Sedan tidigare är Konsthantverkscentrum i Sverige
medlemmar i organisationen.

Foto: Annkristin Hult

NFHs nationella utvecklare hållbarhet arbetar
aktivt inom nordiskt/skandinaviskt ullsammarbete. Läs mer under rubrik Hållbar utveckling
sidan 22.
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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. Relevant kommunikationsarbete
är av avgörande betydelse för att uppfylla målet.
Med begränsade resurser arbetar myndigheten
med flera olika kanaler för att nå ut. Via konferenser, seminarier, webbplatsen, nyhetsbrev och
samverkan med andra når NFH sina viktigaste
målgrupper; Kulturdepartementet, myndigheter,
regioner, hemslöjdskonsulenter och civilsamhällets organisationer.

Podcast Handgjort
Under året har arbetet med att starta en podcast
påbörjats. Resultatet blir publikt under första
kvartalet 2019 då de första avsnitten av podcasten
Handgjort publiceras. NFH ser podd som en billig och effektiv kommunikation vilken lockar lika
många män som kvinnor. Podcasten vill bredda
synen på vad hemslöjd är och kan vara samt en
del av myndighetens handlingsplan för jämställdhet och ett sätt att nå män, som är underrepresenterade inom den offentligt finansierade slöjden.
Grunden för de första avsnitten är tidigare
genomförda projekt som fått bidrag från NFH.
Ett inspirerande exempel är Riksantikvarieämbetets K-podd, som producerats sedan 2015.
Att lyssna på podcast, eller poddar som det
också kallas, har ökat stadigt de senaste åren. I
Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och
Internet 2018 uppger 51 procent att de lyssnar på
poddar. I åldersgruppen 16–25 år är det vanligare
att lyssna på poddar än både radioapparat och
internetradio

Konferenser och seminarier
Under 2018 har NFH arrangerat en större konferens och seminarier samt varit medarrangör till
ﬂera seminarier. Program och medverkande finns
på nfh.se

Konferenser
Immateriell slöjdkunskap i dagligt liv, samhällsplanering och mänsklig interaktion,
Malmö och Landskrona 10 - 12 april
NFHs årliga konferens är en mötesplats för
alla som arbetar med och är engagerade
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i hemslöjdsfrågor i Sverige. Den 11 april
samarrangerades dagen med Region Skåne
och samlade ca 100 personer; tjänstemän från
kulturarvssektorn samt bild och formområdet,
civilsamhällesföreträdare, utövare och
hemslöjdskonsulenter.

Seminarier
Handmade – vad händer sedan? Nordiskt
nätverksmöte – supporting craft & design, Stockholm 9 februari
Seminariet hölls på Statens kulturråd och samlade
18 deltagare. NFH var medarrangör till nätverksmötet.
Återvinning, återbruk och åtråvärt – om textil
konsumtion, Stockholm 6 mars.
Seminariet samlade drygt 40 deltagare kring textil
konsumtion och återbruk.
Nationell agenda för traditionella hantverk,
Mariestad 23 - 24 maj
NFH är sammankallande för noden för traditionell hantverkskunskap, UNESCOs nationella
arbetsgrupp för skydd av immateriella kulturarv.
Tillsammans med Hantverkslaboratoriet hölls ett
möte med syftet att arbeta fram underlag till en
nationell agenda för traditionell hantverkskunskap. Mötet samlade 25 deltagare.
Rättvist fördelad kultur – gränser inom och
mellan länder, Visby 4 juli
Samhällsklyftorna syns i tillgången till kultur. En
stor del av pengarna samlas i storstadsregionerna
trots en uttalad målsättning att kulturen ska finnas
för alla. Sveriges samlade kulturmyndigheter i
Samverkansrådet arbetar på olika sätt för kultur
i hela landet, genom Kultursamverkansmodellen
har regionernas nationella inflytande ökat. Tillsammans hölls ett seminarium i Länsstyrelsens
trädgård under Almedalsveckan.
Pionjären Lilli Zickerman – ett seminarium om
kämpaglöd, kvinnokraft och kreativitet, Stockholm 24 augusti
Det femte seminariet om Hemslöjdens samlingar
hade fokus på Lilli Zickerman och hennes stora
inventering av folklig textil 1910-1932. Seminariet var ett samarrangemang med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och samlade 80
deltagare.
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Helena Hernmarck – textilkonstnär och entreprenör, Stockholm 30 augusti
NFH arrangerade ett seminarium om Helena
Hernmarcks konstnärskap och entreprenörskap
samt vad det betytt för de svenska samarbetspartners och underleverantörer hon arbetat med.
Seminariet samlade 80 personer.
Slöjdens nya rum – ett kunskapsseminarium
om slöjden roll i samverkansmodellen, Stockholm 21 november
NFH bjöd in regionala kulturchefer, tjänstepersoner och huvudmän för hemslöjdsverksamhet
till en dag om slöjd. Ca 50 personer deltog och
utvärderingen visar att deltagarna var genomgående positiva. Programpunkterna filmades och
ligger tillgängligt på webben (161 visningar dec
2018-feb 2019). Seminariet planeras bli årligt
återkommande.
Tabell 6
Antal seminarier och konferenser
2018
2017
2016
Större konferens 1
2
Dagseminarium
7
7
Summa deltagare 293*
253*
konferenser, antal
personer
*ej inräknat deltagare Almedalen

2
8
293*

Webbplats nfh.se
NFHs webbplats nfh.se är viktig kommunikationskanal. Där informerar myndigheten om sitt uppdrag
och förmedlar nyheter kring det som är aktuellt
inom hemslöjdsområdet.
Nyhetsartiklarna är placerade på förstasidan och
är det första besökare möter på webbsidan. Antal
publicerade artiklar under 2018 är jämförbart med
tidigare år, se tabell 7.
Nytt är dock möjligheten att prenumerera på
nyhetsartiklar, vilket 54 personer valt att göra under
året.
Genom ett förbiseende i arbetet med den nya webbplatsen 2017 finns ingen besöksstatistik för nfh.se
under 2018. Detta är nu åtgärdat.

Sociala medier
Även om allmänheten inte är NFHs huvudsakliga
målgrupp så är det viktigt för myndigheten att
ﬁnnas tillgänglig och aktiv för de som är intresserade av NFHs verksamhet. NFH har valt att inte
sprida ut närvaron på sociala medier och endast
valt kanalen Facebook. Där delas information om
myndighetens egna evenemang och nyheter.
Antalet följare av NFHs Facebooksida har ökat
med 173 personer under året, se tabell 7. Enligt tillgänglig statistik på Facebook består dessa personer
av 80 % kvinnor och 16 % män. Bland kvinnorna
finns de flesta följarna i åldrarna 45-54 år (25 %)
och 55-64 år (20 %), att jämföra med gruppen män
där flest följare finns i åldrarna 35-44 år (5 %) och
45-54 år (4 %).*
Inlägget med information om utlysning om NFHs
projektbidrag har för andra året i rad kommunicerats via webbplatsen. Därmed har informationen
spridits snabbt och effektivt. Utlysningen publicerades på Facebook den 15 augusti 2018 och nådde
3515 personer samt delades 49 gånger, att jämföra
med året innan då motsvarande inlägg nådde 2815
personer och delades 14 gånger.*
* Facebook statistik 15 jan 2019

Nyhetsbrev
NFH skickar ut ett nyhetsbrev fyra gånger per år
med aktuell information från myndigheten samt
från hemslöjdsområdet till externa mottagare.
Bland mottagarna finns myndigheter, utbildningar,
regionala kulturchefer, föreningar, regionala
hemslöjdskonsulenter och utvecklare samt deras
huvudmän. Statistik från nyhetsbrevstjänsten
visar att antalet öppnade nyhetsbrev i förhållande
till antalet utsända brev för 2018 var 45 %,
en minskning från 2017 och 2016 då samma
mätning visade 51 % resp. 55 %. En förklaring
kan vara att allt fler organisationer inför s.k.
prioriterade inkorgar i e-postprogrammen och
många nyhetsbrev sållas bort. NFH kommer att
arbeta aktivt med att öka antalet lästa nyhetsbrev.
Trots minskningen ligger NFH högt vad gäller
den genomsnittliga siffran 26,2 % , den andel
nyhetsbrev från myndigheter som öppnas av
mottagarna. Siffran är hämtad från en undersökning
våren 2018 gjord av MailChimp, en av världens
största aktörer för nyhetsbrevtjänster.
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Främjande

Omvärldsbevakning
NFHs omvärldsbevakning omfattar att vara
uppdaterad på vad som skrivs och sägs om hemslöjdsområdet och om myndigheten. Detta sker
genom en extern nyhetsbevakning som lämnar
dagliga rapporter utifrån ämnesområden och
nyckelord från tidningar, sociala medier, TV och
radio. Nyhetsbrev från den regionala konsulentverksamheten samt bevakning av oﬀentliga
dokument kopplade till området ingår också i
myndighetens bevakning.
Tabell 7 NFH Extern kommunikation
2018 2017 2016
Antal publicerade nyhetsartiklar på nfh.se
Antal inlägg på NFHs
Facebooksida*
Antal följare av NFHs
Facebooksida*
Antal nyhetsbrev
Antal levererade nyhetsbrev
Antal öppnade nyhetsbrev
Antal mejl med kort information till hemslöjdskonsulenter o utvecklare

47

41

46

103

114

-

561

386

-

4
1384

4
1129

4
802

630

581

449

11

7

-

Tabell 8
Sysslat med hemslöjd eller handarbete*
2018 2017 2016
Kvinnor 18-85 år
55%
56% 58%
Män 18-85 år
39%
39% 40%
Totalt kvinnor och män 47%
47% 51%
*visar resultat av nationella undersökningar av
SOM-institutet, Göteborgs universitet
Tabell 9
Besök hemslöjdsutställningar och hemslöjdsmarknader*
2018 2017 2016
Kvinnor 18-85 år
Män 18-85 år
Totalt kvinnor och män

48%
33%
42%

52%
37%
45%

36%
23%
30%

Mest intressant i undersökningen är att ålder,
utbildningsnivå, socioekonomisk hemvist eller
bostadsort högst marginellt påverkar graden av
aktivitet.
Läs mer under Kulturella och kreativa näringar
sidan 33.

Remisser

*start 8 mars 2017

Under året har NFH besvarat 4 remisser. Samtliga
remissvar finns på nfh.se

Statistik
NFH har sedan 2012 samarbetat med SOMinstitutet genom att ha med tre frågor kopplade
till slöjd i den nationella SOM-undersökningen.
Frågorna är viktiga eftersom det är den enda
befintliga statistiken som mäter utövande av
slöjdrelaterade aktiviteter. Statistiken har i olika
sammanhang används av Kulturanalys, förutom
av NFH själva.
De tre frågorna är:
•

Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna
gjort följande? - Gått på hemslöjdsmarknad/
utställning

•

Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna
gjort följande? Sysslat med handarbete/ hantverk

•

Hur intresserad är du i allmänhet av hemslöjd/
handarbete?
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Statistiken visar att knappt hälften av befolkningen 18-85 år sysslar med hemslöjd/ handarbete
och att dryga 40 % besökt en hemslöjdsmarknad/
utställning. Cirka 40 % är mycket till ganska
intresserade av hemslöjd/ handarbete.

Konstnär - oavsett villkor? (SOU 2018:23),
Långsiktigt stöd till det civila samhället (Ds
2018:13),
Ett land att besöka (SOU 2017:95),
Nordisk Svanenmärkning av mat, hantverk och
design Medlemsförslag A 1736/kultur.
NFH har även inkommit med synpunkter på
Från ord till handling - på väg mot en nationell
biblioteksstrategi.
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ÅTERRAPPORTERING
MÅLUPPFYLLELSE OCH ANALYS
Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2018:
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, arbete med att främja slöjd och hantverk.
Verksamhetens kvalitet bedöms ur två aspekter,
processkvalitet och resultatkvalitet.

Processkvalitet
Processkvalitet skulle kunna beskrivas som ett
mått på verksamhetens funktionalitet, tillgänglighet, förutsägbarhet och säkerhet. Bedömningen grundar sig på nedanstående.
NFH har Tillväxtverket som värdmyndighet vilket bland annat innebär att Tillväxtverket står för
val av, anpassning av, drift av och ansvar för alla
system som NFH använder. Systemen omfattar
e-post, diarieföring, ekonomihantering, personal och lönehantering, plattform för webbsida
samt inpassering i lokalerna. Därutöver finns
olika kommunikationssystem för distansarbete
och möten. Systemen har NFH alltså begränsad
möjlighet att påverka.
Trots myndighetens fåtal anställda beövs rutiner
och systematik.
Organisation - myndighetens kansli består
av kanslichef, handläggare samt nämndens
sekreterare/administratör. Myndigheten har
dessutom arbetsgivaransvar för nationell
utvecklare. Organisationen är tydlig liksom
arbetsuppgifternas fördelning.
Fungerande rutiner - det finns tydliga rutiner
för hur olika typer av ärenden bereds. Rutinerna
omfattar exempelvis hantering av nämndmöten,
hantering av jäv, hantering av bidragsmedel,
hantering av skrivelser och remisser samt diarieföring.
Transparens - på NFHs webbsida finns regleringsbrev, verksamhetsredogörelse, verksamhetsplan, budgetäskande, besvarade remisser,
beviljade projektmedel samt redovisade projekt
publicerade.

Systematik i verksamhet och planering myndighetens år följer återkommande cykler.
Myndighetsdialog på våren, planering av kommande år på hösten, redovisning och äskande
på nyåret. Samverkansmodellen har en annan
cykel med beredning under hösten, beslut i
januari, konferens i mars, uppföljning under
våren. Därutöver har seminarier och konferenser
samt besök i regionerna sina egna cykler. NFHs
verksamhet följer dessa cykler och därigenom är
verksamhetens planering relativt förutsägbar.
Administrationens effektivitet och ändamålsenlighet - administrationen har de senaste två
åren genomgått en stor förändring då Tillväxtverket bytt i princip alla system och infört nya
arbetssätt vilka även NFH måste förhålla sig till.
Att arbetet kan utföras oberoende av var man
befinner sig när alla system och dokument kan
nås på distans ökar effektiviteten. Bedömningen
är att administrationen är ändamålsenlig.
Arbetsmiljö - arbetsmiljön kan delas upp i
fysisk arbetsmiljö vilken Tillväxtverket ansvarar för samat den psykosociala arbetsmiljön
ansvarar kanslichefen för och den handlar om
allas möjlighet att ta del, påverka, utvecklas och
bli lyssnad till.
Det är nämndens uppfattning att kansliets processkvalitet svarar mot ställda mål och förväntningar. Det arbetas ständigt med förbättringar.

Resultatkvalitet
NFHs verksamhet bygger på främjande genom
samordning, samverkan, omvärldsbevakning/
kommunikation och fördelning av bidrag. Det
innebär att utfallet av NFHs verksamhet till stor
del bör mätas och analyseras i samarbetsparters
och bidragsmottagares verksamheter.
Naturligtvis spelar också kansliets/nämndens
arbete och beslut stor roll då kvaliteten påverkas
av vem man samarbetar med och vem som får ta
del av bidrag.
Effekten av arbetet med prioriterade områden
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ligger till grund för bedömningen av resultatkvalitet.
Samverkan med civilsamhället - bedöms
utifrån hur och i vilken utsträckning NFHs enda
organisationsbidrag (4,2 mkr eller 46 % av
NFHs främjandeanslag) utvecklar och påverkar
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund,
SHR, och dess medlemmar. Bedömningsunderlag är fyra presidiemöten per år mellan NFH och
SHR samt verksamhetsberättelse och årsredovisning. Därutöver har NFH egen kontakt med
regionalt och lokalt föreningsliv.
Enkla och relevanta resultatmått är antal medlemmar, antal föreningar, kursdeltagare och så
vidare. Målsättningar kring till exempel förnyelsearbete kan vara svårare att mäta på kort sikt.
Nämnden ser positivt på SHRs pågående arbete
med att skapa en långsiktigt hållbar organisationsstruktur och ekonomi.
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji är en annan
stor bidragsmottagare och representant för civilsamhället genom det verksamhetsstöd (1 860
tkr) som utbetalas till stöd för arbetet med
samiska slöjdare och slöjd.
Grund för bedömningen är begärda kvartalsrapporter, ordförandemöte, avstämningar mellan
respektive kansli och verksamhetsberättelse och
årsredovisning.
Nämnden ser positivt på Sameslöjdstiftelsen
Sámi Duodjis pågående arbete med att skapa
en långsiktigt hållbar organisationsstruktur och
ekonomi.
Nämnden anser att kvaliteten på samarbetet med
civilsamhället har förbättrats genom breddade
och fördjupade kontakter.
Barn och unga - bedömningsunderlag för
effekten av NFHs långvariga arbete med barn
och unga utgörs av Kulturrådets redovisning av
omfattningen av de regionala hemslöjdskonsulenternas arbete med området samt nämndens
egna främjandeinsatser. Hemslöjdskonsulenterna
lägger ca 35 % av sina resurser på arbete med
barn och unga vilket är en relativt konstant nivå.
Under 2018 har ökade sökbara resurser tillförts
Kulturskolan och det ska bli intressant att följa
om det påverkat andelen slöjd inom den sektorn.
NFH har under flera år arbetat aktivt för att
lyfta slöjd som ämne inom kulturskolan. NFHs
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egna arbete med barn- och ungafrågor har varit
mindre aktivt under 2018. Nämnden bedömer
att kvaliteten på barn- och ungaarbetet är stabilt
god.
Hållbar utveckling - inom detta område saknas
resurser att mäta i vilken utsträckning NFHs arbete har en reell påverkan på området. Konstateras kan dock att projekt med inriktning inhemsk
ull finansierat av NFH har uppmärksammats i
media och att myndigheten fått möjlighet att
tala om hållbarhet och ull i media. Nämnden
bedömer att kvaliteten på hållbarhetsarbetet är
god och under fortsatt utveckling genom att en
nationell utvecklare kopplas till området.
Mångfald och vidgat deltagande - genom
pionjärarbete av Romska Kulturcentret, RKC i
Malmö med finansiering av NFH har en grupp
romska ungdomar i Malmö fått möjlighet att
regelbundet slöjda och arbeta med hantverk
och därmed utforska romskt hantverk. RKC har
även inventerat romskt hantverk i privat ägo
och skapat vandringsutställningen och boken
Romska smycken- hantverk, tradition och ett
sätt att leva vilka visar föremål, beskriver dess
historia och de tekniker de är tillverkade i. NFH
har parallellt bidragit med finansiering till Hälsinglands museums arbete med att dokumentera
och bygga upp Rosa Taikons smidesverkstad på
museet. NFH har även inför 2019 beviljat RKC
medel för en nationell utvecklartjänst på deltid.
Dessa insatser har bidragit till ökad synlighet av
romskt hantverk.
Under året har NFH påbörjat ett jämställdhetsarbete, vilket inleddes med insamling av statistik.
I och med att vi har statistik kommer vi framöver kunna avläsa graden av påverkan av NFHs
handlingsplan för jämställdhet.
Nämnden bedömer kvaliteten på som god och
under ytterligare utveckling.
Kulturella och kreativa näringar - NFHs
insatser handlar om att på olika sätt bidra till
goda förutsättningar för näringsverksamhet
inom sektorn. För att kunna bedöma behovet av
olika insatser och därefter avläsa insatsers utfall
behövs statistik. För slöjdområdet saknas offentlig statistik nästan helt. NFH har under året
tagit upp frågan om avsaknaden av för slöjdare/
konsthantverkare lämpliga SNI koder med Tillväxtverket och Kulturanalys.
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Nämnden bedömer att frågan är viktig och under
fortsatt bearbetning.
Kulturarv - resultatkvalitet skulle kunna
avläsas i antal genomförda förteckningar till
Unescoförteckningen Levande kulturarv, antal
anordnade seminarier med kulturarvstema eller
deltagande/arrangemang i samtal rörande immateriellt kulturarv. Antalet beviljade projektansökningar med inriktning kulturarv kunde också
vara en parameter. Under kulturarvsåret har
NFH varit mycket aktiva inom området vilket
borde visa sig under det kommande året. Vid genomläsning av de åtta nya kulturplanerna skriver
flertalet regioner om kulturarv kopplat till slöjd.

vilket givit intressantare projekt med fler infallsvinklar. Samverkan kring kulturarvsfrågor i en
vidare krets har givit arbetet skjuts framåt och
starkare förankring.
Nämnden har fattat utvecklande inriktningsbeslut utan att ställa grupper mot varandra.
Med finansiering på nuvarande nivå är det svårt
för NFH att ytterligare utveckla verksamheten
med bibehållen kvalitet. Redan idag har kansliet
svårt att svara upp mot efterfrågan på samverkan.

Nämnden bedömer att kvaliteten på arbetet är
god och under ytterligare utveckling.

Analys
NFHs analys angående myndighetens processkvalitet är att den är god och att Tillväxtverkets
värdskap underlättar arbetet.
Vad gäller resultatkvalitet ligger analysen från
föregående år fast, tät dialog och samverkan
med civilsamhället har drivit utveckling och
skapat nya förutsättningar vilket varit och är
kvalitetshöjande. Tät dialog och samarbete med
samverkansrådets myndigheter, regioner och
konsulenternas huvudmän har bidragit till ökade
resurser för det regionala slöjdfrämjandet. Ökad
digital kommunikation har inneburit en vidgad
grupp av sökande när det gäller projektbidrag

Solkustens spinneri, foto Ingela Lindqvist
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ORGANISATIONSSTYRNING
Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2018:
Nämnden för hemslöjdsfrågor ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera
frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen

SAMVERKANSRÅD
Samverkan inom ramen för
samverkansmodellen
Arbetet i samverkansrådet är av stor vikt för
hemslöjdsområdet som saknar institutioner. Nätverket av landets ca 60 hemslöjdskonsulenter,
fördelade på tre kategorier huvudmän, region,
länsmuseum och hemslöjdsförening utgör en
mycket viktig infrastruktur tillsammans med
landets ca 80 hemslöjdsföreningar.
Samverkansmodellens införande kan sägas ha
försvagat infrastrukturen så till vida att det nu
är större fokus på att aktiviteter, utställningar
och projekt huvudsakligen ska utföras inom den
egna regionen. Detta innebär att de stora nationella manifestationer och projekt som tidigare
engagerade och bidrog till att hålla ihop nätverket har blivit svårare att genomföra. Däremot
stärks samarbetena i grupperingar som ”sydlänen”, ”norrlänen” och ”tvärsgruppen”.
Under hösten har åtta nya kulturplaner beretts,
Dalarna, Gävleborg, Jämtland/Härjedalen,
Kalmar, Sörmland, Uppsala, Västernorrland och
Västmanland. Samtliga planer har presenterats
av respektive region för beredningsgruppen på
Kulturrådet i Stockholm. Det nya arbetssättet
innebär möjlighet att diskutera och ställa frågor
vilket är mycket positivt. Det nya arbetssättet
samt förändringar av olika slag och önskan om
förändrad uppföljning av modellen innebär att
arbetet ger större utbyte men tar mer resurser i
anspråk.
Nytt för 2018 är att införandet av bild och formområdet i modellen inneburit att flera regioner i
sina planer knyter ihop områdena Hemslöjd och
Bild och form.
Nämnden för hemslöjdsfrågors, NFHs, kanslichef har deltagit i samtliga samverkansrådsmöten och vid den årliga samverkanskonferensen.
Kanslichefen ingår dessutom i samverkansrådets
berednings- respektive uppföljningsgrupp.
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Kunskapsseminarium
NFH ställde under samverkanskonferensen
frågan till regionerna om det var av intresse för
dem att NFH arrangerar ett kunskapsseminarium
om slöjd med målgrupp kulturstrategisk regional
nivå och huvudmän. Frågan fick positivt gensvar
och heldagsseminariet Slöjdens nya rum - ett
kunskapsseminarium om slöjdens roll i samverkansmodellen genomfördes i november samt
filmades för möjlighet till större spridning.
Seminariets fokus var samtida slöjd inom ramen
för verksamhet som finansieras via modellen.
Ämnen som togs upp var bland annat den allt
mer polariserade kulturkonsumtionen vilket går
stick i stäv med SOM undersökningen Slöjd och
hantverk, vanor och värderingar 2012–2017
som visar att det handgjorda skapandet sticker ut
genom att skära över såväl utbildningsbakgrund,
klass, stad/landperspektiv m.m.
Vidare diskuterades vad som händer när människor samlas och skapar i grupp. Därefter presenterade Nordisk kulturfonds direktör fondens arbete
med att bredda perspektiven genom att tala om
fondens satsning Handmade. Hemslöjd och
nationalism, liksom frågan om var den offentligt
finansierade slöjden tar plats och avsaknaden av
mötesplatser avslutade dagen.

Rapport och remiss
Kulturarbetare eller byråkrat (Kulturanalys
2018:3) går igenom regionala kulturkonsulenters
roller och förutsättningar. NFHs bild av konsulentverksamheten överensstämmer väl med
rapporten som kommer utgöra en bra grund för
fortsatta diskussioner inom och utom modellen.
NFH ser positivt på att konsulentrollen belyses
och har deltagit i presentationer av ämnet.
Remissen Konstnär-oavsett villkor, SOU
2018:23, lyfte oväntat frågan om huruvida
medlen i samverkansmodellen ska vara kopplade
till öronmärkta områden eller om regionerna fritt
ska disponera de statliga medlen. NFH anser att
öronmärkningen av områden som omfattas av
modellen ska kvarstå.
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Kontakt med regionerna

Tabell 10

NFH håller tät kontakt med regioner, huvudmän
och konsulenter via seminarier, konferenser och
besök. Samverkanskonferensen som arrangeras
av Kulturrådet innehåller ett mycket uppskattat speedmeeting pass där samtliga regioner
och myndigheter ges möjlighet till en kortare
avstämning. NFH har samarbetsavtal med tre
regioner, Jönköping, Skåne och Västra Götaland
som vill ha tillgång till NFHs nationella överblick. Under året har NFH besökt sex regioner
för att diskutera nya planer och eventuella
samarbeten. Därutöver deltar NFH i regionala
seminarier och presentationer. NFHs årliga
konferens sker i samarbete med regionerna
som ett sätt att gemensamt fördjupa sig i olika
teman, 2018 var Skåne samarbetspart och temat
kulturarv. 2019 är Norrbotten samarbetspart och
temat hållbarhet.

Antal år i yrket som hemslöjdskonsulent
1-5 år
30%
6 -10 år
15%
11 - 20 år
25%
21-40 år
30%

Konsulentfakta

Tabell 12

Via samverkansmodellen finansieras ca 60 hemslöjdskonsulenter fördelade över hela landet.
Slarvigt uttryckt finns det två konsulenter i varje
region och mellan fyra och sex konsulenter i
storstadsregionerna.

Tjänstetitlar regionala hemslöjdsfrämjare

Resultatet visade att åtta olika inriktningar på
tjänsterna förekommer, barn och unga, hård
slöjd, textil, näring, kommunikation, utveckling,
chef och ingen särskild inriktning.
NFH genomförde en rundfrågning angående
konsulenternas utbildningsbakgrund samt antal
år i yrket. Av fyrtio svarande är knappt hälften
utbildade på Högre Hemslöjdsutbildningen på
HV (gamla konsulentutbildningen), fyra är utbildade på Ledarskap i slöjd och kulturhantverk,
GU (nya konsulentutbildningen) och övriga
fördelar sig på olika hantverksutbildningar.
Angående frågan om antal år i yrket svarade ca
30 % har arbetat som hemslöjdskonsulent 1-5 år
vilket innebär att ett generationsskifte har skett,
se tabell 10.

Huvudmän för länshemslöjdkonsulentverksamhet
2018 2017 2016
Region/landsting
8
8
8
Länsmuseum
6
6
6
Hemslöjdsförening
7
7
7
Summa
21
21
21

Titel

Region/län

Hemslöjdskonsulent

Gävleborg, Skåne,
Sörmland, Uppsala,
Värmland, Västerbotten,
Västra Götaland och
Östergötland

Länshemslöjdskonsulent

Dalarna, Jämtland,
Härjedalen, Kalmar,
Kronoberg, Norrbotten,
Stockholm, Västernorrland, Västmanland och
Örebro

Verksamhetsutvecklare
slöjd och konsthantverk

Blekinge och Halland

Utvecklare hemslöjd

Jönköping

Slöjd- och formkonsulent

Gotland
Vrilskål av Jögge Sundqvist Foto: Heléne Wallin

Konsulenterna har tre olika typer av huvudmän vilka kan vara region, länsmuseum eller
hemslöjdsförening se tabell 11. Tjänstetitlarna
varierar, sex olika varianter förekommer varav
tre innehåller ordet hemslöjd, se tabell 12.

Tabell 11
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SAMARBETE FÖR KULTUR TILL FLER
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, är en liten
myndighet, vilket innebär att samarbete är en
nödvändighet. Ambitionen är att samarbeta i alla
främjandeaktiviteter som genomförs, med andra
kulturmyndigheter, organisationer, regioner och
nätverk.

Civilsamhälle
Civilsamhället är mottagare av mer än 70 % av
de bidragsmedel NFH fördelar. Civilsamhället
är också en viktig samarbetspart i främjande och
utvecklingsarbete.

Digitalisering
Det av NFH anordnade seminariet Slöjdens nya
rum - ett kunskapsseminarium om slöjdens roll i
samverkansmodellen filmades i sin helhet för att
ge fler möjlighet att ta del av föredragningarna,
samma sak med konferensen Fritid = slöjdtid,
slöjd på barn och ungas villkor där NFH var
medfinansiär. Ett annat exempel är Hemslöjdens
samlingar som digitaliseras för att bli användbara och tillgängliga för föreningsliv, forskare
och allmänhet.

I arbetet med det immateriella kulturarvet är
civilsamhället med sina finmaskiga nätverk
och föreningar för olika slöjdtekniker stommen
i arbetet. Genom att anordna nodmöten med
företrädare för olika civilsamhälleorganisationer
når vi ut även till deras kontakter och
tillsammans bildar vi ett mycket stort nätverk.
UNESCO-noden och Hemslöjdens samlingar är
exempel på ovanstående.

Minoriteter
Samarbetet med Sameslöjdstiftelsen Sámi
Duodji har intensifierats under året då myndigheten stöttat stiftelsen i utformandet av en ny
verksamhet som ska vara tillgänglig för fler.
Även samarbetet med Romska Kulturcentret i
Malmö, RKC, har varit aktivt.

Samarbete med regionerna
Ett nära samarbete med regioner, huvudmän,
hemslöjdskonsulenter och föreningsliv bidrar till
att hemslöjdsaktiviteter tar plats i hela landet,
i olika kontexter, på landsbygden och i städer.
Bidrag till satsningar på digitalisering i dess
olika former ökar möjligheten att delta och ta
del av kunskapsöverföring, utställningar och
seminarier.
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UPPDRAG
KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR
Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2018:
Nämnden för hemslöjdsfrågor ska utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

Avsaknad av statistik
Avsaknaden av statistik avseende hemslöjdsområdet är problematisk eftersom statistik och fakta
är utgångspunkten för insatser av olika slag.
Utan fakta riskerar insatser att bli missriktade.
Under året har Nämnden för hemslöjdsfrågor,
NFH, fört samtal med Tillväxtverket och Myndigheten för kulturanalys, vilka är två myndigheter med uppdrag att mäta kultur och kreativitet
utifrån ett näringsperspektiv, angående behovet
av statistik. Avsaknaden av lämpliga SNI koder
är problemet enligt Kreametern- analysrapport
#1.
Utan statistik finns inte området och omfattas
inte av riktade insatser.
I Storbritannien är ”craft” den snabbast växande
kulturella och kreativa näringen.
Den statistik som finns är Kulturrådets statistik
avseende samverkansmodellen och den statistik NFH köper ifrån SOM institutet. Varken
Kulturrådets eller SOM institutets statistik avser
näringsidkare.
Hemslöjdsområdet saknar även en samlande organisation för professionella utövare, vilket även
det är problematiskt eftersom en sådan organisation hade kunnat vara en källa till information

och utbyte. Konsthantverkscentrum är öppna för
att efter jurybedömning välja in slöjdare som
medlemmar.

Seminarium
NFH anordnade ett seminarium om entreprenörskap, vikten av att samarbeta och vidareförande
av kunskap.
Helena Hernmarck är en svensk textilkonstnär och entreprenör, internationellt verksam med bas i USA. Nationalmuseum, Röhsska museet och Dalarnas museum är exempel på
institutioner som äger verk av henne.
Seminariet behandlade hur Helena Hernmarck
byggt sina samarbeten och därmed sin affärsverksamhet. Seminariet samlade ca 80 deltagare
varav påtagligt många unga vävare.

Projekt
Under året genomförda projekt med fokus på
kultturella och kreativa näringar:
Pop-up Studio Supersju, Vega Textil konst och
design,
Ullpodden, Svensk ullförmedling,
Re-Iron, Lind-smide,
7 kg järn, Stiftelsen Upplandsmuseet.

MODERNA BEREDSKAPSJOBB I STATEN
Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2018
Myndigheten ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står
långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, ska senast
den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur
myndigheten bidragit till regeringens satsning
enligt närmare instruktion från Statskontoret.

NFH har inte anställt någon under perioden.
Begärd redovisning är utförd och insänd.
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NÄMND
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, är en
nämndmyndighet vilket innebär att nämnden
utgör myndighetens ledning och ansvarar för
verksamheten inför regeringen. Ärendena bereds
av kansliet som i huvudsak ansvarar för handläggning av ärenden och för administration.
Nämnden ansvarar för myndighetens 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.
Regeringen förordnar nämndledamöterna under
en tre-årsperiod som kan förlängas en gång.
Ledamöterna, med sina olika kompetenser och
kunskapsområden, tillför bred kunskap till
myndigheten.

Nämndens ordförande och
ledamöter
Nämnden består av ordförande och åtta ledamöter. Under 2018 bestod nämnden av ordförande
Tina Ehn, vice ordförande Zandra Ahl och
ledamöterna Love Jönsson, Anneli Palmsköld,
Hanna Råman, Jörgen Sundqvist, Frida Arnqvist
Engström, Johan Bursell och Pratik Vithlani.
Love Jönsson begärde under 2018 att bli entledigad och har efter det inte deltagit vid nämndens
möten, men kvarstår som ledamot.

Nämndmöten
Under året har nämnden hållit nio sammanträden varav fem per capsulam, d v s möten utöver
planerade sammanträden för frågor som kräver
brådskande beslut, vanligtvis är detta remissvar.
Under året hölls fyra ordinarie möten som till
sin karaktär var olika:
Februari – beslut om verksamhetsredogörelse,
budgetunderlag, verksamhetsplan och riskanalys,
Maj – temamöte om situationen på utbildningsområdet ,
September – uppföljning och myndighetsdialog
och framåtblick,
December – beslut om preliminär fördelning av
medel till projektbidrag och budget.

Ersättning och andra uppdrag
Ersättning till nämnden har under året varit
20 000 kr i årligt arvode för ordföranden och
975 kr per sammanträde för ledamot. Kostnaderna, inklusive arvoden, för nämndens ledamöter under 2018 har varit totalt 159 354 kr. Detta
belopp avser bland annat sociala avgifter, resor
samt utlägg i samband med nämndsammanträdena och ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Arvode för nämndmötet i december samt arvode
för inläsning av projekt, sammanlagt 13 640 kr,
utbetalas i början av 2019.
Se tabell 13, sidan 35.
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Tabell 13
Nämnden för hemslöjdsfrågor 2018
Förordnande

Arvode kr*1

Ordförande 160701-190630

20 004

Zandra Ahl

Ledamot 130701 - 160630 samt

7 800

konsthantverkare, Stockholm

vice ordförande 160701-190630

Tina Ehn

Andra uppdrag*2

fd riksdagsledamot, Hunnebostrand
Alhansa Investment AB med dotterbolag,
ledamot
Z Ahl Design AB, ägare
Love Jönsson

Ledamot 130701-160630 samt

museichef, Göteborg

160701-190630

Anneli Palmsköld

Ledamot 130701-160630 samt

professor i kulturvård hantverksvetenskap, Göte-

160701-190630

975
4 875

borg
Hanna Råman

Ledamot 160701-190630

4 875

Ledamot 160701-190630

4 875

Ledamot 160701-190630

4 875

Ledamot 160701-190630

4 875

Ledamot 161201-190630

3 900

samisk slöjdare och designer, Vittangi
Jörgen Sundqvist
slöjdare, Umeå
Frida Arnqvist Engström,

Svensk Hemslöjd AB, ledamot

journalist, författare och föreläsare, Stockholm
Johan Bursell
lärare i textilslöjd, Örebro
Pratik Vithlani
VD, entreprenör, kulturstrateg, Stockholm

AB TYP Kulturkapital, ledamot
Folkoperan AB, ledamot
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KANSLI
Nämnden för hemslöjdsfrågors, NFHs, kansli
består av kanslichef 100 %, handläggare 100 %
och nämndens sekreterare 50 %. Kansliet är
också arbetsgivare för en nationell utvecklare.
NFH har även haft tillfälligt förstärkning inom
administration under delar av året.

Kompetensförsörjning

Verksamhetsredogörelse,
budgetunderlag och riskanalys
Arbetet med verksamhetsredogörelse, budgetunderlag och riskanalys koncentreras till januarifebruari. Dessa behandlas på nämndsammanträdet i februari och ska lämnas till departementet
senast den 22 februari 2019.

Kansliets personal, samt de nationella utvecklarna NFH har arbetsgivaransvar för, deltar i de
konferenser och seminarier som NFH arrangerar. Personalen deltar även i tillämpliga delar av
Tillväxtverkets kompetensutvecklande åtgärder
samt deltar i konferenser inom det kulturpolitiska området och myndighetens kärnområden.

Värdmyndighet
Tillväxtverket är värdmyndighet för NFH vilket
innebär att de står för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier,
systemlösningar och övrig administrativ service
åt NFH. Uppdraget regleras i Tillväxtverkets
regleringsbrev.
Det är av stor betydelse för NFH att ha Tillväxtverket som värdmyndighet.

Digitaliserat arbetssätt
Under 2018 har arbetet fortgått med ett digitaliserat arbetssätt som handlar om att använda
de möjligheter som tekniken ger och göra det
på ett sätt som passar de olika verksamheterna
i organisationen. I praktiken innebär det att
använda nya digitala verktyg såsom Oﬃce365program för eget arbete och samarbete, exempelvis Onedrive, StarLeaf, OneNote och grupper
i Sharepoint.
För att genomföra det så krävs en förändring
kansliets arbetssätt. Detta arbete kommer att
fortgå under 2019 och kräver en ökad arbetsinsats för att ta fram nya rutiner samt implementera nya system.
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EKONOMI
NFH är undantagen från bestämmelserna i
förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag avseende att lämna årsredovisning. NFH ska enbart lämna en verksamhetsredogörelse.
NFHs räkenskaper granskas som en del av Tillväxtverkets årsbokslut.

Ekonomihantering
Nämndens ekonomiska redovisning, fakturahantering och bidragsutbetalningar liksom personaladministrativt arbete ingår i Tillväxtverkets
uppdrag till Statens Servicecenter. Nämndens
kansli ansvarar dock för kontering samt budgetering, granskning och uppföljning.

Tabell 14 Verksamhetens intäkter och kostnader (tkr)
2018

2017

2016

Anslag förvaltning (4:3 ap 1)

2 579

2 566

2 554

Anslag främjande (4:3 ap 2)

9 032

8 985

8 944

11 611

11 551

11 498

29

104

311

Summa året

11 640

11 655

11 809

Kostnader under året, se tabell 15 och 16

11 555

11 614

11 705

77

30

104

Summa anslag
Ingående överföringsbelopp

Utgående överföringsbelopp, endast från ap 1

Tabell 15 Kostnader under förvaltningsanslag (4:3 ap 1) (tkr)
2018

4:3 ap 1
Löner

2017

2016

2 160

2 136

Nämnd

159

181

121

Kommunikation

150

151

198

Kansli
Summa

2 061

58

120

173

2 527

2 588

2 553

Tabell 16 Kostnader under främjandeanslag (4:3 ap 2) (tkr)
2018

4:3 ap 2
Fortbildning
Nationell utvecklare sameslöjd

2017

2016

753

515

637

1 860

1 860

1 860

0

244

252

Nationell utvecklare 50 %*1
Nationell utvecklare NFH 100 % *2

437

615

739

1 679

1 400

1 310

99

192

154

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR)

4 200

4 200

4 200

Summa

9 028

9 026

9 152

Projektmedel
Hemslöjdens samlingar licens m m

*1 Ej tillsatt *2 Delvis ej tillsatt tjänst under 2018

Tabell 17 Externa bidrag 2018
Finansiär, benämning

Ing balans

Intäkter

Kost

Utg balans

M och A Wallenbergs minnesfond, Hemslöjdens samlingar, Barn och ungdom, NFH-

139

0

0

139

projekt, forskning
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Underskrift av verksamhetsredogörelse 2018
Nämnden för hemslöjdsfrågor

2019-02-14

2019-02-14

Tina Ehn

Zandra Ahl

ordförande

vice ordförande

2019-02-14

2019-02-14

Frida Arnqvist Engström

Johan Bursell

ledamot

ledamot

2019-02-14

2019-02-14

Love Jönsson

Hanna Råman

ledamot

ledamot

2019-02-14

2019-02-14

Anneli Palmsköld

Jörgen Sundqvist

ledamot

ledamot

2019-02-14

2019-02-14

Pratik Vithlani

Friedrike Roedenbeck

ledamot

kanslichef
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