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Ett år präglat av pandemin
Året som gått, är året då en global pandemi har satt 
spår i olika verksamheter i samhället. Slöjden är inget 
undantag! Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) liksom 
kansliet har som många andra, genomgått en snabb och 
omtumlande omställning till att helt och hållet arbeta 
digitalt. Trots det negativa med att inte träffas på en 
gemensam fysisk plats så finns det positiva effekter av 
pandemins begränsningar. Effekter som att ha möjlighet 
att delta utan att behöva resa, och att kunna delta aktivt 
oavsett plats och endast några ”knapptryckningar” bort.
Många som utövar slöjd professionellt har drabbats extra 
hårt liksom många andra som lever av sitt skapande. In-
ställda arrangemang som utställningar och marknader har 
drabbat slöjdens utövare på ett dramatiskt vis. Men det är 
även så att slöjden och slöjdande på grund av pandemin 
både drabbats och gynnats. Att arbeta med händerna, 
att sticka, virka och brodera samtidigt som man deltar i 
digitala möten har blivit allt mer vanligt. Vissa digitala 
slöjdhändelser har spridits och fått stor uppmärksamhet, 
som exemplet, broderiutmaningen Djur och odjur, 650 
personer skapande ett kollektivt verk i coronakarantän. 
Som nämnd har vi upplevt att nya grupper hittat till 
NFHs utlysningar av projektmedel. Myndigheten har 
genomfört två utlysningar under året, och upplever att 
det finns väldigt många fler spännande projekt som vi 
gärna skulle vilja vara med och stödja! Genom att utlysa 
projektmedel under våren och hösten nådde vi fler och 
bredare grupper, den erfarenheten vill vi ta tillvara. 
Genom ett ekonomiskt omställningsarbete kommer NFH 
fortsätta med två utlysningar per år. 
NFH arbetar aktivt med utvecklingsmöjligheter för den 
svenska ullen. Sedan hösten 2018 arbetar en nationell 
utvecklare med fokus på hållbarhets- och ull frågor på 
NFHs kansli.
I Sverige finns idag 600 000 får vilka ger 1 200 ton ull 
per år, därav kastas 850 ton per år bort och istället impor-
teras utländsk ull. Det finns ett stort intresse från många 
håll att ändra på den ordningen och i stället tillvarata den 
inhemska ullen och utveckla dess möjligheter. 

I det arbetet ingår bland annat Baltic Wool Conference, 
som initierats av NFH och som genomfördes digitalt för 
att stärka samarbetet runt Östersjön och den industriella 
näringskedjan inom ullområdet.  
I början av 2020 tog NFH initiativ till att starta en lär-
lingsutbildning inom ull utförd av  Hantverksakademin. 
Utbildningen syftar till att bli ullrådgivare. Vidare har 
NFH tagit initiativ till startandet av en svensk branschor-
ganisation för svensk ull. 
Nu hoppas vi på att allt det viktiga som året med Corona 
lärt oss ska komma att tas tillvara och att allt det som 
begränsat oss från att samlas, slöjda ihop eller genomföra 
utställningar och marknader, intressanta möten med mera 
ska återgå till att bli möjligt snart igen. Ett stort tack till 
vårt effektiva och uthålliga kansli som hittat nya sätt att 
genomföra både konferenser och arbetsdagar på. 
Tack till alla som verkar för att slöjden får utvecklas och 
hitta nya vägar och att det finns slöjdare som håller i och 
håller ut!

Tina Ehn
Ordförande
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Pandemins inverkan på slöjd och hantverksområdet
Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) genomförde med 
anledning av coronapandemin två mindre undersök-
ningar för att få en uppfattning om hur slöjdföretagarna 
påverkas av de rådande omständigheterna. En undersök-
ning riktades till samtliga regioners hemslöjdskonsulent-
kontor och ställde frågor om hur utåtriktad verksamhet 
påverkats och hur man hanterade ersättning till enga-
gerade utställare och kursledare. En annan undersök-
ning riktades till professionella slöjdutövare och ställde 
delvis samma frågor, i vilken utsträckning de drabbats av 
intäktsbortfall på grund av pandemin och hur de tänker 
kring att ställa om sin verksamhet.

Avtal saknas
Enkäten riktad till landets regionala utvecklare gav 
samstämmiga svar kring att all publik verksamhet hade 
ställts in eller skjutits på framtiden och att skriftliga 
avtal mellan offentlig uppdragsgivare och professionell 
slöjdare ofta saknas vilket ger oklara rättsförhållanden 
mellan parterna. Denna avsaknad av avtal har lett till att 
många slöjdföretagare från en dag till en annan står helt 
utan inkomst och inte heller får ersättning för förbere-
dande arbete inför till exempel kurser, utställningar och 
föredrag. Att slöjdsfären saknar en branschorganisation 
innebär att det inte finns mallar för avtal och rekom-
menderade priser för olika tjänster. Detta drabbar hela 
området hårt.

Stöd saknas
Slöjdsfären saknar branschorganisation och få slöjdare är 
medlemmar i näraliggande områdens branschorganisa-
tioner. Slöjdare är i hög utsträckning så kallade kombina-
törer, det vill säga man undervisar eller är kursledare och 
slöjdar samtidigt som man kanske har en deltidsanställ-
ning inom t.ex. vården. Slöjdare är också i hög utsträck-
ning mikroföretagare med enskild firma. Då möjligheter 
att söka statligt stöd har varit kopplade till företagsform 
eller SNI-kod har många uteslutits från detta. 

Skrivelser till regeringen
I mars ställde NFH en skrivelse till kulturminister  Amanda 
Lind och arbetsmarknadsminister Eva  Nordmark med 
förslag till stöd av slöjdnäringen; den enskilt största 
insatsen regeringen skulle kunna göra för Sveriges slöjd-
företagare är att tillåta kortidspermittering även för ägare 
till enskilda firmor. 

I juni ställdes en skrivelse till Kulturdepartementet med 
anledning av regeringens förslag till omfördelning av 
stöd till fria kulturskapare. Syftet var att rikta regering-
ens uppmärksamhet på att enskilda företagare inom kul-
turarvsfältet, slöjdare och kulturhantverkare fortfarande 
står utan stöd och dessutom har mycket små möjligheter 
att söka bidragsmedel. 
I oktober svarade NFH på remiss till Näringsdeparte-
mentet gällande Omsättningsstöd till enskilda näringsid-
kare N2020/02353. I remissvaret föreslår NFH att lägsta 
omsättning för att söka stöd bör sänkas för att inte lämna 
enskilda företagare inom kulturarvsfältet utanför.

Ökat intresse för slöjd och hantverk
Årets pandemi har inneburit snabba omställningar för 
alla kulturområden med inställd fysisk verksamhet. Dock 
har själva området hemslöjd och handgjort skapande 
lyfts under coronakrisen. Det är mångomvittnat att slöjd, 
att göra något med händerna, lindrar när det är oroligt. 
Genom en snabb omställning till digital verksamhet 
har hemslöjdsområdet lyckats hålla igång bra, kvali-
tativ och utvecklande verksamhet som kommit många 
till del. Webbinarier med skickliga slöjdare har samlat 
många intresserade, olika digitala aktiviteter har skapat 
slöjdgemenskap på distans och resulterat i kollektiva 
verk, exempelvis broderiutmaningen Djur & Odjur som 
hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland startade för att 
bryta pandemins effekter i form av oro och isolering.

INtrodUktIoN
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INTRODUKTION

Organisation 

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) är en statlig 
myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag 
och regering. NFH lyder under Kulturdepartementet och 
har Tillväxtverket som värdmyndighet, en markering av 
slöjdens dubbla hemvist i kultur och näring. NFH leds av 
en nämnd med nio ledamöter vilka utses av regeringen 
för en period av tre år. Nämndens kansli är bemannat 
med 2,8 tjänster.

Uppdrag
NFH har ett strategiskt samordningsansvar och är pådri-
vande och stödjande inom hemslöjdsområdet. Myn-
digheten arbetar utifrån ett brett kulturbegrepp för att 
utveckla slöjd som kulturområde. NFH samverkar med 
andra myndigheter och aktörer, däribland det civila sam-
hället. NFH arbetar med att sprida information genom 
konferenser och seminarier samt fördela bidrag.

Ekonomi - översikt
Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) tilldelades i 2020 års 
regleringsbrev totalt 11 714 tkr fördelat på två anslagsposter.

Främjandeposterna (ap. 2) i 2020 års 
budget
NFH har för 2020 fördelat anslaget för främjande (ap. 2) 
enlig följande arbetsområden:
• Organisationsbidrag till Svenska Hemslöjdsföreningarnas 

Riksförbund – 4 000 tkr,
• Verksamhetsbidrag till Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji 

samt Romska Kulturcentret i Malmö –  2 160 tkr
• Utlysning av projektbidrag –  1 500 tkr. 
• Fortbildning, årlig informationskonferens och seminarier 

– 800 tkr 
• Nationell utvecklare - hållbarhet – 652 tkr
Läs mer ekonomiska fakta på sidan 30 tabell 8-11.

Utdrag ur regleringsbrev 2020

4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor (ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket                    11 714

ap.1  Nämnden för hemslöjdsfrågor (ram)  2 602

ap.2  Främjande av hemslöjd (ram)  9 112

Villkor tillhör anslag 4:3

ap.1 Nämnden för hemslöjdsfrågor

Anslagsposten ska användas till Nämnden för hemslöjdsfrågors förvaltningskostnader.

ap.2 Främjande av hemslöjd

Anslagsposten ska användas för organisationsbidrag till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. 
Anslagsposten ska även användas för bidrag till verksamhet med nationella utvecklare, fortbildning 
och årlig informationskonferens samt för bidrag till projekt inom hemslöjdsområdet.

Budget 2020
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Utdrag ur regleringsbrev 2020

Främjande av hemslöjd

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

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

-  öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika slöjdtekniker.

Främjande av hemslöjd
Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) bedriver främ-
jande genom organisations-, verksamhets- och pro-
jektbidrag. Målgrupper för NFHs bidragsgivning är 
föreningsliv, regional hemslöjdsverksamhet, nationella 
minoritets- och urfolksorganisationer samt yrkesverk-
samma slöjdare. 
Främjandearbete bedrivs även genom seminarie- och 
konferensverksamhet, ofta i samverkan med regionala 
hemslöjdskonsulenter/utvecklare, region eller ideellt 
föreningsliv. En viktig del av främjandet handlar om 

nätverkande med andra myndigheter, regioner, organi-
sationer och institutioner där NFH även fungerar som 
expert på hemslöjdsområdet med nationell överblick. 
Den yttersta målsättningen med NFHs främjande-
verksamhet är att öka intresset för, kunskapen om och 
utövandet av slöjd och hantverk i hela landet på ett 
likvärdigt sätt.

mÅl oCh ÅterraPPorterINgskrav

Bild från projektet Svensk Tweed, foto projektägaren
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ORGANISATIONSBIDRAG

Svenska Hemslöjdsföreningarnas 
Riksförbund
Enligt uppdrag i reglerings-
brev fördelar Nämnden för 
hemslöjdsfrågor (NFH) 
organisationsbidrag till Svenska Hemslöjdsföreningarnas 
Riksförbund (SHR). Organisationsbidraget utgör ca 70% 
av SHRs omsättning (2019). SHR har 2020 tilldelats 
4 mkr i organisationsbidrag, därutöver finansierar NFH 
licens för samlingsförvaltningssystemet Primus vilket 
möjliggör att publicera arkivet Hemslöjdens samlingar 
på Digitalt Museum (ca 150 tkr) där arkivet görs till-
gängligt för allmänheten. Under året har myndigheten 
även bekostat konvertering av  Jämtland Härjedalens 
hemslöjdsförbunds databas och import av bilder till 
Primus.
Uppföljning av organisationsbidraget har utöver årsredo-
visning och verksamhetsberättelse (avseende 2019) skett 
genom sex formella avstämningsmöten mellan SHRs 
presidium och verksamhetschef samt NFHs presidium 
och kanslichef. Normalt hålls fyra möten per år men på 
grund av pandemin och NFHs planerade budgetomställ-
ning utökades antalet möten.

Organisationsutveckling
Under 2019 och 2020 har vakanser och tillfälliga lös-
ningar på vissa tjänster påverkat verksamheten på SHRs 
kansli. Det har t.ex. gällt verksamhetschef, ekonom och 
projektledare. Tredje kvartalet 2020 tillsattes en ny verk-
samhetschef, planen inför 2021 är att utöka personalen 
till att omfatta 4,7 tjänster.

Verksamhet
Riksförbundet har påverkats av pandemin bl.a. genom 
att flera av de arrangemang som man skulle ha deltagit i 

har ställts in eller skjutits på framtiden. Seminariet Ullen 
i centrum samarrangerades med NFH i Tillväxtverkets 
lokaler, målgrupp var föreningsliv och hemslöjdskonsu-
lenter. SHRs program på Hemslöjdens dag genomfördes 
digitalt liksom seminariet Handmade  Issues, inklusive 
stipendieutdelning. Riksförbundets styrelsemöten har ge-
nomförts digitalt och personalen på kansliet har distans-
arbetat. Under hösten erbjöd SHR medlemsföreningarna 
ett antal kurstillfällen för att lära sig att använda olika 
digitala mötesplattformar. 
Under våren genomfördes en enkätundersökning gäl-
lande hur medlemsföreningarna påverkats av pandemin. 
Inställda och uppskjutna kurser och möten rapporterades 
liksom att de föreningar/förbund som bedriver kommer-
siell verksamhet drabbats ekonomiskt.

Inför 2021 
NFH har beslutat att inför 2021 sänka SHRs anslag från 
4 mkr till 3,5 mkr samt att inför 2022 minska anslaget 
till 3 mkr som en följd av myndighetens beslut att utöka  
projektbidragsgivningen och stöd till professionella 
utövare.

Måluppfyllelse
Verksamheten har under året varit påverkad av den fler-
åriga personalsituationen med vakanser och vikariat lik-
som de ändrade förutsättningar som pandemin inneburit. 
Då underlag avseende 2020 inte ställts till myndighetens 
förfogande, utan först kommer att inges när årsredovis-
ning och verksamhetsberättelse färdigställts kan den 
statistik rörande antal medlemsföreningar, antal enskilda 
medlemmar, genomförda kurser, gesäll- och mästarbrev 
med mera inte redovisas förrän 2022. Bristen på under-
lag innebär svårigheter med att bedöma måluppfyllelsen.

MÅL OCH ÅTERRAPPORTERINGSKRAV

Bidragsgivning
84% av Nämnden för hemslöjdsfrågors (NFHs) anslag ap.2 främjande fördelas som organisations- 4 mkr, verksamhets- 
2,16 mkr och projektbidrag 1,5 mkr. 
Återstående 16% används till fortbildning och samordning vilket innebär seminarier och konferenser arrangerade av 
NFH samt till en nationell utvecklare. 
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MÅL OCH ÅTERRAPPORTERINGSKRAV

VERKSAMHETSBIDRAG

Sameslöjdstiftelsen Sámi 
Duodji
Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) 
tilldelade Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji 
verksamhetsbidrag med 1 760 tkr. 2020 var det tredje 
och sista omställningsåret enligt stiftelsens plan ifrån 
2018. Under året minskades Sametingets bidrag till stif-
telsen från 1 860 tkr till 930 tkr vilket inneburit behov av 
ytterligare omställning.

Tabell 1
Sameslöjdstiftelsens Sámi Duodjis 
huvudfinansiering 2018-2020 (tkr)

2020 2019 2018
Sametinget 930 1860 2200

NFH 1760 1860 1860

Kulturella och kreativa näringar
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji har successivt om-
förhandlat hyreskontraktet gällande stiftelsens  lokaler/
butik i Jokkmokk för att minska kostnaderna. Cirka 200 
slöjdare får sina produkter förmedlade/sålda genom stif-
telsens arbete. Under 2020 har det mesta förmedlats via 
Instagram och Facebook samt stiftelsens hemsida. 

Pandemin och digital utveckling
Mot bakgrund av pandemin har stiftelsen satsat på att 
arrangera webbinarier inom olika ämnesområden och 
projekt. Cirka 500 personer har deltagit i webbsändning-
arna. 

Projekt under 2020
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji har genomfört fem 
fysiska slöjdkurser (av 12 planerade). 
Artist in Residence in Övre Soppero har avslutats och 
redovisats, ett möte mellan den traditionella samiska 
silversmeden Monika Blind Påve och designern och 
konsthantverkaren Karin Roy Andersson. Projektet ska 
leda till både konstnärlig inspiration och entreprenörskap 
för unga slöjdare. Sasti Sisti, ett projekt som handlar om 

att ta fram teknik som kan underlätta vid mjukgörning 
av renskinn. Projektet syftar till bättre lönsamhet, bättre 
ergonomi och att fler skinn kan tas till vara. Formstark 
Norrbotten är ett samarbetsprojekt med Resurscentrum 
konst Norrbotten som projektägare. Projektet ställer 
frågan hur design, konsthantverk och slöjd kan skapa 
mervärde i besöksnäringen. Duodjin och maten är ett 
kultur- och affärsutvecklingsprojekt som knyter ihop 
slöjd och mat.

Gesäll- och mästarbrev
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji har delat ut sitt första 
gesällbrev i hårdslöjd samt ett stipendium till gesällen 
Anders Svonni i Kiruna. 
Sveriges Hantverksråd har under 2020 godkänt stif-
telsens ansökan om att erhålla möjligheten att utfärda 
gesäll- och mästarbrev inom samiskt dräktsilver (guld 
och silver).

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Norrbotten har under 2020 inlett en för-
djupad tillsyn av Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji. Som 
en effekt av Länsstyrelsens pågående tillsyn har styrelsen 
beslutat att genomgå en styrelseutbildning i början av 
2021.

Inför 2021
NFH har beslutat att inför 2021 sänka Sameslöjdstiftelsen 
Sámi Duodjis anslag från 1760 tkr till 1630 tkr samt att 
inför 2022 minska anslaget till 1500 tkr som en följd av 
myndighetens beslut att utöka projektbidragsgivningen 
och stöd till professionella utövare.

Måluppfyllelse
NFH ser att Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji under året 
målmedvetet arbetat med omställning av verksamheten 
till att bli långsiktigt hållbar. Det innebär bland annat att 
projektmedel söks från många olika håll, att stiftelsen ak-
tivt söker samarbeten med andra organisationer, att fasta 
kostnader minskas där det är möjligt och verksamhetens 
utåtriktade aktiviteter ges geografisk spridning. Verksam-
heten arbetar även aktivt med en professionalisering i 
alla led, vilket är av stor vikt inför framtiden. 
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MÅL OCH ÅTERRAPPORTERINGSKRAV

Romska Kulturcentret i 
Malmö
Sedan 2019 har NFH lämnat verk-
samhetsbidrag till Romska Kulturcentret i Malmö (RKC) 
för en 50% tjänst som nationell utvecklare romskt 
hantverk. Syftet med tjänsten är att bygga en struktur för 
romskt hantverk samt öka kunskapen och kännedomen 
om detsamma vilket sker i samverkan med olika organi-
sationer, institutioner och traditionsbärare.
Utvecklaren arbetar genom föreläsningar och utställ-
ningen Romska smycken med den egna gruppen och 
majoritetssamhället. Utvecklaren bygger nätverk inom 
kulturarvssektorn.
Under året har en verkstad byggts upp på RKC för att 
barn och unga vuxna skall ha möjlighet att slöjda och 
hantverka under den pågående pandemin. Kontinuerligt 
samarbete har skett med Skånes Hemslöjdsförbund.

Måluppfyllelse
NFH ser med tillfredsställelse på arbetet med barn och 
unga vuxna romer som får pröva olika hantverk och 
lära sig mer om det specifika romska hantverket och 
kulturarvet. Det stora intresse som utställningen Romska 
smycken har väckt bland museer är mycket glädjande, 
utställningen har visats och är bokad på läns- och konst-
museer runt om i landet.

Slöjd Stockholm - 
Region Stockholm
Mot bakgrund av att Region Stockholm inte ingår i 
samverkansmodellen kanaliseras verksamhetsbidrag för 
regionalt slöjdfrämjande i Stockholm till huvudmannen, 
Stockholms Läns Museum, från Statens kulturråd via 
NFH. Bidraget (672 tkr) ingår inte i NFHs ekonomiska 
redovisning.
NFH har vid två tillfällen under första kvartalet stått 
som värd för Strategiskt samtal om slöjd mellan Slöjd 
Stockholm, regionen och huvudmannen Stockholms 
Läns Museum. Ändrat huvudmannaskap och nya sätt att 
bedriva verksamheten för större närvaro i hela regionen 
diskuterades under mötena.
Från och med 1 januari 2021 lämnar Slöjd Stockholm 
huvudmannen Stockholms Läns Museum och blir en del 
av en kulturområdesövergripande konsulentenhet för 
främjande under Region Stockholms kulturförvaltning.

Verksamhet
Slöjd Stockholm har genom en förstudie och ett pilotpro-
jekt påbörjat ett utvecklingsarbete av samarbetsformer 
med syfte att slöjd skall kunna bli ett valbart ämne i 
Kulturskolan i Stockholm. Under hösten påbörjades även 
verksamhet med täljträffar för unga 13–25 år i Fredhälls-
parken.

Inom ramen för interregionalt samarbete mellan Stock-
holm, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro 
rörande frågor kring kulturella och kreativa näringar ge-
nomfördes en digital utbildnings- och inspirationsdag för 
yrkesverksamma slöjdare och hantverkare, 150 personer 
deltog.
Slöjd Stockholm ingår även i ett interregionalt konsu-
lentsamarbete under rubriken Lin för livet.
Fortbildning av pedagoger har påbörjats respektive be-
drivits i samverkan med Kulturhuset Stockholm, Konst-
fack och Sörmlands museum. Det formella samarbetet 
med Studieförbundet Vuxenskolan har avslutats och 
konsulenterna arbetar nu istället konsultativt gentemot 
flera studieförbund.

Måluppfyllelse
NFH ser med tillfredsställelse att frågan om huvud-
mannaskapet för Slöjd Stockholm har lösts. Regionen 
har under året bistått Slöjd Stockholm med verksam-
hetsutvecklingskompetens och målsättningar rörande 
hemslöjdskonsulenternas tillgänglighet i regionen. Slöjd 
Stockholm bedriver en intressant och samtida slöjdverk-
samhet som ekonomiskt hamnat på efterkälken på grund 
av hur bidraget hanteras organisatoriskt.
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PROJEKTBIDRAG SLÖJD OCH HANDGJORT SKAPANDE
Bidrag till projekt är ett viktigt sätt för NFH att driva 
förnyelse och utveckling inom området slöjd och 
handgjort skapande samt en central resurs för samver-
kan på regional nivå. Ett övergripande syfte är att göra 
slöjd tillgängligt för fler och att fler ska upptäcka slöjd 
som kulturyttring. Projektbidrag kan sökas av enskilda 
näringsidkare, organisationer och institutioner. Beslut 
om fördelning av bidragen fattas av nämnden. Genom 
projektbidragen ges utövare och organisationer möjlig-
het att själva utveckla och sprida tekniker och uttryck 
som bidrar till en mångfald av slöjd. Storleken på NFHs 
projektmedelsbudget har stått stilla i över tio år samtidigt 
som gruppen sökande och bredden på ansökningarna har 
utvecklats kraftigt. De tre senaste åren har ansökningar 
om sammanlagt 26,1 milj kronor (381 ansökningar) 
inkommit vid NFHs projektutlysningar och av dessa 
har drygt 4,7 milj kronor (60 ansökningar) beviljats. Se 
tabell 2, Projektbidrag 2018-2020. 
I början av året genomförde NFH enkäter bland pro-
fessionella och tjänstepersoner inom slöjdsfären med 
anledning av coronautbrottet. Med enkäternas resultat 
som grund beslutade nämnden på senvåren att göra en 
extra projektutlysning riktad mot professionella utövare 
och kulturarv. Gensvaret blev enormt och framförallt 
fick myndigheten kontakt med ett stort antal personer 
som tidigare inte sökt bidrag eller varit i kontakt med 
NFH. Det stod klart att både bredd och omfattning av 
slöjd- och hantverksområdet är så mycket större än vad 
myndighetens resurser kan svara upp mot. 

Extra utlysning
På grund av pandemin under 2020 genomfördes inte tre 
av de beviljade projekten och bidragen återbetalades. 
Dessa sammanlagt 250 tkr blev grunden till en extra 
utlysning som gjordes under våren för att stötta profes-
sionella utövare inom slöjd och hantverk. Den extra ut-
lysningen riktade sig till mindre och avgränsade projekt 
med inriktningen att ”utveckla immateriellt kulturarv i en 
samtida kontext” inom en begränsad tids- och ekonomisk 
ram. 
Ansökningstiden var kort, ett par veckor, och ansökan 
mycket förenklad jämfört med ordinarie ansökningsför-
farande. För att handläggning och utbetalning skulle gå 
snabbt fanns endast möjlighet att söka ett fast belopp om 
30 000 kr. Utlysningen fick ett enormt gensvar med 173 
ansökningar. 

Vårens extra utlysning innebar att myndigheten vidgade 
sitt nätverk och kontakter till många nya personer och 
organisationer. Av de 166 sökande hade NFH tidigare 
haft kontakt med endast 57 personer. Under några veckor 
i maj utökades myndighetens kontaktnät med över 100 
personer inom området och närliggande verksamheter.

Digitala informationsträffar
Under sensommaren medverkade nämndens kanslichef 
och handläggare vid två 
regionala, digitala seminarier 
om kulturella och kreativa 
näringar. Syftet var att infor-
mera seminariedeltagarna om 
myndighetens kommande 
utlysning av projektbidrag. 
Efter en genomgång av kri-
terier för projektmedelsansö-
kan avslutandes presentationen med en frågestund. Att 
informera så många samtidigt hade inte kunnat komma 
till stånd utan det digitala formatet och det var mycket 
positivt att ta del av frågor, funderingar och få åter-
koppling på hur kansliet kommunicerar sina projektut-
lysningar. Kansliet kommer fortsättningsvis att anordna 
öppna digitala informationsmöten inför myndighetens 
projektmedelsutlysningar.

Pandemins påverkan
Pandemiåret 2020 och dess extremt snabba påverkan 
på samhället och människornas beteende har inneburit 
ett starkt fokus på näringsfrågor inom slöjd- och hant-
verksområdet. Över en natt försvann stor del av många 
professionella kulturutövares inkomst. På grund av 
höga krav på omsättning och det initiala uteslutandet av 
företagare med enskild firma omfattades inte kategorin 
slöjdare, hantverkare och kulturarvspraktiker och al-
lehanda kombinatörer av regeringens krispaket i någon 
större omfattning. 
Årets beviljade projektbidrag speglade på många sätt det 
som sker i samhället och visar en fortsatt breddning av 
området. I den ordinarie utlysningen inför 2020 beviljades 
ansökningar från ideella föreningar, utövare med enskild 
firma och några större organisationer. Projektens ämnes-
områden visar på den bredd som finns inom området; 
slöjden arbetar ihop med arkitektur, industri, det tas fram 
appar och utforskas hur slöjd kan göra skillnad i lärande – 
slöjden är överallt. Se lista över beviljade projekt sidan 12.
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Redovisning och uppföljning
NFH har regelbunden kontakt och avstämningar med 
projektägarna under projekttiden. Genomförda projekt 
ska redovisas senast 1 november samma år det genom-
förts. När projekt ej kan genomföras återbetalas beviljat 
bidrag. Genomförda projekt kan presenteras vid semina-
rier som NFH arrangerar eller i nyhetsbrev och artiklar. 

Kultur i hela landet
Geografisk fördelning av antal insända projektansök-
ningar (66%) respektive antal beviljade projektbidrag 
(81%) visar på en kraftig övervikt för det vi kallat 
”övriga landet” vilket innebär att storstadsregionerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö räknats bort.

Jämställdhet
76% av projektledarna sett till samtliga ansökningar 
om projektbidrag är kvinnor, 74% av projektledare 
som beviljas projektbidrag är kvinnor. Ser vi till 
beviljat belopp så går 58% av de beviljade belop-
pet till kvinnliga projektledare. 26% av beviljade 
projekt leds av män och de får 42 % av den totala 
budgetpotten. Alltså färre manliga projektledare 
men mer pengar i de projekten. 

Måluppfyllelse
Måluppfyllelsen är god så till vida att många intressanta 
utvecklingsprojekt har givits stöd. Det finns en vitalitet 
och ämnesutveckling inom samtida slöjd som är mycket 
intressant. Otillfredsställande är att endast 12% av an-
sökningarna i ordinarie utlysning beviljades och genom-
fördes, motsvarande siffra i extra utlysningen var 6%. 
Detta till trots är projektbidragen NFHs mest kraftfulla 
utvecklingsverktyg. Myndigheten arbetar aktivt med 
att presentera och sprida genomförda projekt och dess 
resultat.
Inför 2021 utökas projektbidragspotten med 630 tkr med 
inriktning mot professionella utövare.

Tabell 2 
Projektbidrag, 2020-2018

2020* 2019 2018

Antal inskickade ansökningar 247 72 62

Antal beviljade ansökningar 24 17 19

Summa belopp inskickade ansök-
ningar, tkr

13 059 5 687 7 389

Summa belopp beviljade ansök-
ningar, tkr

1  581 1 457 1 684

* av 16 beviljade projekt om 1501 tkr ställdes tre in pga pandemin och 
bidrag om 250 tkr återbetalades, dessa användes i årets extra projekt-
utlysning.
* Projektet Skogsklok återbetalade 4 tkr av beviljat projektbidrag = 
1577 utfall

Tabell 3 
Geografisk fördelning projektbidrag 2020-2018

2020 2019 2018

Antal ansökningar Stockholm, Göte-
borg, Malmö

83
(34%)

21
(29%)

28
(45%)

Antal ansökningar övriga landet 164
(66%)

51
(71%)

34
(55%)

SUMMA antal ansökningar 247 72 62

Antal beviljade ansökningar Sthlm, 
Gbg, Malmö

5
(19%)

4 
(24%)

8
(42%)

Antal beviljade ansökningar övriga 
landet

22
(81%)

13
(76%)

11
(58%)

SUMMA antal beviljade ansök-
ningar

27 17 19

Tabell 4 
Jämställdhet projektledare 2018-2020

2020 2019 2018

Sökt, antal män 60
(24%)

16
(16%)

10
(19%)

Sökt, antal kvinnor 187
(76%)

56
(84%)

52
(81%)

Summa antal ansökningar 247 72 62

Beviljat, antal män 6
(25%)

6
(32%)

6
(18%)

Beviljat, antal kvinnor 18
(75%)

11
(65%)

13
(82%)

Summa antal beviljade ansökningar 24 17 19

Beviljat män, tkr 675
(43%)

740 
(1%)

750
(39%)

Beviljat, kvinnor tkr 906
(57%)

717
(49%)

 934
(61%)

Summa belopp beviljade ansök-
ningar, tkr

1 581 1 457 1 684
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Beviljade projektbidrag bå 2020
Vid nämndens möte i december 2019 beslutades om vilka projektansökningar som skulle beviljas inför budgetåret 
2020. Sammanlagt 78 ansökningar till ett värde om 7,8 milj kr inkom under höstens ansökningsperiod. Nio förstudier 
och sju projekt delade på de 1,5 milj kr som nämnden anslog till projektbidrag för budgetåret 2020. Projekten redovi-
sades 1 november 2020 och slutbetalades före årets utgång. 

Förstudier
Hur schysst är schysst? – 50 000 kr 
Projektägare: Helena Bratt konst & hantverk, Rengsjö (dnr NFH 2019-63)
Svensk Tweed – 50 000 kr 
Projektägare: Stefan Moberg, Bro (dnr NFH 2019-69)
Korgen lyfter – 50 000 kr 
Projektägare: Östergötlands läns hemslöjdsförening, Linköping (dnr NFH 2019-70)
Slöjdinkubator – 50 000 kr 
Projektägare: Kalmar läns Hemslöjdsförening, Nybro (dnr NFH 2019-98)
Arkitektonisk slöjd – 50 000 kr 
Projektägare: Klara Isling, Johanneshov (dnr NFH 2019-102)
Den täljda figurinens värden och uttrycksrymd – 45 000 kr
Projektägare: Ulrika Roslund Svensson, Mariestad (dnr NFH 2019-53)
Stitchez - 45 000 kr 
Projektägare: ZUUR Agency AB, Järna (dnr NFH 2019-64)
Linoleum som bruk och återbruk – 40 000 kr 
Projektägare: Övre Hälsinglands hemslöjdsförening, Hudiksvall (dnr NFH 2019-75)
Om skogens outnyttjade potential – 40 000 kr
Projektägare: Västarvet, Vänersborg (dnr 2019-87)

Projekt
Romskt hantverk 2.0 – 300 000 kr 
Projektägare: Romska Kulturcentret i Malmö, Malmö (dnr NFH 2019-46)
Slöjdvägar – 210 000 kr 
Projektägare: Kulturgatan AB, Bodafors (dnr NFH 2019-94)
AIDA II- arkiv som aktörer i samtiden – 200 000 kr 
Projektägare: Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, Jokkmokk (dnr NFH 2019-73)
Näverkompositer - förädling av spillmaterial från skogsindustrin – 121 125 kr
Projektägare: Studio Emma Dahlqvist, Häggenås (dnr NFH 2019-111)

Återbetalda projektmedel
På grund av pandemin under 2020 genomfördes inte nedanstående tre projekt och beviljade bidrag återbetalades. 
Dessa pengar blev istället grunden för den extra utlysning som gjordes under våren riktad till professionella utövare.
Vävverkstäder – 100 000 kr 
Projektägare: Svenska Vävrådet, Linköping (dnr NFH 2019-51)
Slöjd i lärande – 100 000 kr 
Projektägare: Region Jönköpings län, Jönköping (dnr NFH 2019-106)
Hantverksfilmfestival i Leksand – 50 000 kr 
Projektägare: Leksands folkhögskola, Leksand (dnr NFH 2019- 88)
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Extra projektutlysning 2020
NFH genomförde våren 2020 en extra utlysning av projektmedel riktad till professionella utövare inom slöjd och hantverk. 
Av 173 inskickade ansökningar beviljades 11 extra projektbidrag om 30 000 kr. Bidragen redovisades 1 november 2020.
Samtal & workshop om identitet och slöjdens betydelse för arbete med barn – Framtidsgymnasiet Öst AB, Nyköping 
(NFH 2020-048)
Smörhönan Fanzine – Anna Bauer, Göteborg (NFH 2020-058)
Pastorala ideal inom slöjd – Mia Lindgren, Åmål (NFH 2020-091)
Inredning av jaquardvävstol – Almgrens Sidenväveri, Stockholm (NFH 2020-110)
Tråd som tråd, ett smidesprojekt – Linnea Lindgren Ferrum Borealis Konst- och brukssmide, Töreboda (NFH 2020-120)
#ödehusgardiner – Sara Kånåhols, Köpingsvik (NFH 2020-137)
Att erövra det historiska trädgårdshantverket att slå häckar med huggsvärd och skäror – Gunnebo slott och trädgår-
dar AB, Mölndal (NFH 2020-168)
Verktyg till laggning – Norea träverkstad, Siljansnäs (NFH 2020-170)
Från frö till färg – Capellagården, Färjestaden (NFH 2020-171)
Låhtåt – göra samiska skoband och band med flatflätning – Katarina Spik Skum, Jokkmokk (NFH 2020-178)
Allemansmöbler – Klara Fahrman, Johanneshov (NFH 2020-195)

Foton från projekten Verktyg till laggning, Tråd som tråd, Samtal och workshop om identitet och slöjdens betydels för arbete med barn, Näverkomposi-
ter, Allemansmöbler, Den täljda figurinen, Att erövra det historiska trädgårdshanverket, Korgen lyfter, Arkitektonsik slöjd, Låthåt, Slöjdvägar, Smörhö-
nan Fanzine.
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Utdrag ur regleringsbrev 2020

Återrapportering

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

Återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) har valt att redovi-
sa måluppfyllelse sist i texten under respektive uppdrag.

Processkvalitet
Processkvalitet är ett mått på hur väl verksamhetens 
funktionalitet, tillgänglighet, förutsägbarhet och säkerhet 
fungerar. Under 2020 har detta satts på prov. Tack vare 
att NFH har Tillväxtverket som värdmyndighet har allt 
fungerat trots att kansliet lämnade kontoret på Västgöta-
gatan redan i mitten av mars. 
Tillväxtverket tillhandahåller flera olika videomöteslös-
ningar vilket inneburit att all planerad verksamhet har 
kunnat genomföras tack vare omställning från fysiska 
möten, seminarier och konferenser till dito digitala. Tyd-
liga rutiner och ansvarsområden har inneburit att NFHs 
kansli kunnat sköta verksamheten enligt plan och även 
agera reaktivt på pandemin.
Tack vare Tillväxtverkets hjälp har fysisk post scannats 
till kansliet, den enda uppgift som annars krävt närvaro 
på kontoret. Tillväxtverket har även tagit ansvar för den 
fysiska arbetsmiljön genom att göra det möjligt att låna 
hem arbetsstol, datorskärm m.m.
Det är NFHs uppfattning att kansliets processkvalitet 
svarar mot ställda mål och förväntningar.

Måluppfyllelse
Då arten av NFHs främjande insatser är av samordnande, 
informativ och utvecklande karaktär är det svårt att 
skapa väl underbyggd statistik då omfattningen av in-
satserna dessutom är av ringa omfattning och mer tjänar 
som exempel.

I redogörelsen för 2019 skrev myndigheten ”För att 
fortsatt vara relevanta och bidra till utveckling av slöjd-
området måste myndigheten kontinuerligt ompröva sina 
ställningstaganden och beslut om bidrag, I en verksam-
het som under lång tid detaljreglerats i regleringsbrev 
med en statisk bidragsgivning och en mycket blygsam 
anslagsutveckling är detta inte okomplicerat.” 
Inför 2020 hade en mindre omprioritering i myndighe-
tens budget påbörjats genom omfördelning från myndig-
hetens två största bidragsmottagare till ny verksamhet. 
Pandemins effekter på professionell kulturverksamhet 
visade sig mycket snabbt och krävde aktiva insatser. 
NFH reagerade och ställde om i den mån som var möjlig 
samt kommunicerade områdets belägenhet till riksdag 
och regering.
Inför 2021 forsätter myndigheten såväl det reaktiva 
arbetet som är kopplat till pandemin som insatser för om-
rådets utveckling och relevans.
Det är NFHs uppfattning att myndighetens arbete på 
ett konstruktivt sätt bidrar till utveckling av slöjd- och 
hantverksområdet. Det samtida slöjdperspektivet och 
myndighetens samarbeten gagnar även kulturarvsområ-
det i stort. 

Bild från Spångossen, foto Peter Gropman
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Kultur i hela landet

Att arbeta slöjdfrämjande i hela landet är inbyggt i 
Nämnden för hemslöjdsfrågors (NFHs) uppdrag i och 
med skrivningar i regleringsbrevet kring samordning, 
fortbildning och årlig informationskonferens. Skrivning-
arna syftar på samverkan med landets cirka sextio hem-
slöjdskonsulenter/utvecklare och deras huvudmän vilka 
är region, länsmuseum eller ideell hemslöjdsförening. 
Under året har en digital två dagars konferens med tema 
Strategisk slöjd anordnats för hemslöjdskonsulenterna. 
Därutöver utges organisationsbidrag och samverkas med 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR) 
och deras 90-tal föreningar spridda över landet. I sam-
verkan ingår det gemensamma ansvaret för  Hemslöjdens 
samlingar, den digitala databasen som innehåller de 
olika hemslöjdsföreningarnas samlingar och som är till-
gänglig för alla intresserade på Digitaltmuseum.se.
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji har uppburit verksam-
hetsbidrag och arbetar med samisk slöjd nationellt, med 
huvudfokus på Sapmi. Romska Kulturcentret i Malmö 
har fått verksamhetsbidrag till en deltidstjänst som natio-
nell utvecklare romskt hantverk.
Geografisk spridning är en parameter vid fördelning av 
projektbidrag och följs upp. Merparten av projekt finan-
sierade av NFH drivs utanför storstadsområdena. Läs 
mer sidan 11, Projektbidrag.
Exempel på teman som NFH under året arbetat med 
nationellt är Strategisk Slöjd och Unescos konvention om 
det immateriella kulturarvet, se mer nedan. NFHs arbete 
med den svenska ullen innefattar mängder av projekt 
och insatser företrädesvis på svensk landsbygd. Läs mer 
sidan 17, Agenda 2030.

Nationell samverkan med andra 
myndigheter och organisationer för slöjd 
och hantverk i hela landet
NFH väljer att nedan rapportera viktiga nationella samar-
beten och insatser inom företrädesvis kulturarvsområdet.

I det goda samarbete som etablerats med Hushållnings-
sällskapet på Gotland under året finns stora möjligheter 
att hitta en framtida struktur och långsiktig utveckling 
inom ullnäringen, som även gagnar hela landet. 
Som samordnare för svensk ullnäring har den na-
tionella utvecklaren sett det nätverk som vuxit fram 
för en utvecklad ullindustri växa sig starkare. Detta 
har skett i samverkan med ett flertal organisationer, 
bl.a. hushållningssällskap, länsstyrelser och Svenska 
 Fåravelsförbundet, som alla drivit ett tiotal projekt i olika 
delar av landet. Det viktiga är nu, att samla den kollekti-
va kunskap och enskilda initiativ som tagits i en gemen-
sam branschorganisation för att driva frågor vidare, som 
t.ex. en ursprungsmärkning av svensk ull. 

Unescos konvention om det immateriella 
kulturarvet
Under flera år har NFH på konferenser och seminarier 
arbetat med att sprida kännedom om Unescos konvention 
om det immateriella kulturarvet. NFH ansvarar under 
Institutet för språk och folkminnen (ISOF) för noden 
Traditionell hantverkskunskap i nära samarbete med 
Hantverkslaboratoriet i Mariestad.
I noden ingår myndigheter, organisationer, ideella orga-
nisationer och utbildnings-, forsknings- och kulturarvs-
institutioner samt de i noden ingående organisationernas 
nätverk. Under året anordnade NFH ett digitalt nodmöte 
under rubriken Workshop om förteckningsarbete, 17 
personer från olika delar av landet deltog. Inbjudna var 
nodens medlemmar samt flera av landets hemslöjdskon-
sulenter som visat intresse för att arbeta med immate-
riellt kulturarv. Mötet innehöll bl. a. att Gunnar  Almevik, 
professor Göteborgs Universitet, Institutionen för 
kulturvård, problematiserade förteckningsarbete utifrån 
de nordiska ländernas olika tillvägagångssätt.  
NFH arbetar aktivt för att få till stånd förteckningar av 
olika former av slöjd- och hantverksutövande till den 
svenska förteckningen Levande traditioner. Under året 

Utdrag ur regleringsbrev 2020

Kultur i hela landet

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen 
ska komma fler till del i hela landet.
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fick NFH även delta i ISOFs bedömning av förtecknade 
element som var föreslagna till Unescos representativa 
lista, vilket var mycket intressant och gav nya infalls-
vinklar på arbetet med konventionen.
NFHs kanslichef föreläste digitalt om Unescos konven-
tion om immateriellt kulturarv för läsårsstudenter på 
 Sätergläntan - institutet för slöjd och hantverk. Detta som 
ett led i arbetet med att sprida kunskap om konventionen 
och öka förståelsen av det immateriella kulturarvet.

Hantverkslaboratoriet Mariestad, GU
NFHs kanslichef ingår i styrgruppen för 
 Hantverkslaboratoriet (HL) i Mariestad och har deltagit 
i årets möten. Samverkan med HL är viktig särskilt vad 
gäller HLs utveckling av området hantverksvetenskap 
och arbetet inom Unesconoden Traditionell hantverks-
kunskap. 
Hantverkslaboratoriets aktiviteter och insatser sker på 
nationell nivå och riktas ofta mot nätverk och ideella 
organisationer runt om i landet.

Riksantikvarieämbetet
NFHs kanslichef har ingått i referensgruppen för 
 Riksantikvarieämbetets utredningsuppdrag Genomlys-
ning av förutsättningarna för de regionala museernas 
verksamhet. NFH kunde bidra med kunskap och erfaren-
het av länsmuseernas roll som huvudman för hemslöjds-
konsulenter (region Gotland, Stockholm, Sörmland, 
Uppsala, Västernorrland och Örebro) samt arbetet med 
samverkansmodellen. 

Digitalisering
NFH kan tydligt se att den geografiska spridningen gäl-
lande deltagande i konferenser och seminarier arrang-
erade av och eller finansierade av myndigheten har ökat 
kraftigt beroende på att genomförandet under 2020 varit 
digitalt. Myndigheten ser en stor potential i att även post 
coronapandemin arbeta med digitala möten och kun-
skapsförmedling. Deltagande i digitala evenemang är re-
sursbesparande ur alla perspektiv. Myndigheten har inte 
använt sig av externa konsulter för arrangemangen utan 
enbart de funktioner som finns i det videomötessystem 
som Tillväxtverket tillhandahåller. Även inspelningar 
har genomförts på detta sätt och möjliggjort publicering 
i efterhand.

SOM-undersökningen
NFH har sedan 2012 samarbetat med SOM-institutet 
(Samhälle Opinion Media, Göteborgs universitet) genom 
att ha tre frågor kopplade till slöjd och hantverk i den 
nationella, årliga SOM-undersökningen. 
Undersökningens frågor är viktiga eftersom de ligger 
till grund för den enda statistik som mäter utövande av 
slöjdrelaterade aktiviteter. Sedan 2020 ansvarar Myndig-
heten för kulturanalys för dessa frågor i SOM-undersök-
ningen vilket innebär att statistik rörande hemslöjd/hand-
arbete redovisas tillsammans med övriga kulturområden.
Rapporten Kulturvanor i Sverige 2019 publicerades i 
november 2020 (Kulturfakta 2020:4) och presenterar 
resultat från 2019 års datainsamling. Statistiken visar 
att nästan hälften av befolkningen 16-85 år sysslar med 
handarbete eller hantverk. Störst andel bor på landsbyg-
den eller i mindre tätort. 54% av kvinnorna har handar-
betat/hantverkat under året och motsvarande siffra för 
män är 38%.

Måluppfyllelse
NFH ställde mycket snabbt om sin verksamhet till att bli 
digital och kan konstatera att det i positiv riktning har 
påverkat samverkan med hela landet. Fler har haft möj-
lighet att delta i myndighetens aktiviteter vilket medfört 
att nya röster gjort sig hörda och myndigheten har fått 
fler perspektiv.
NFHs koppling till Institutet för språk och folkminnen 
samt Hantverkslaboratoriet är viktig för landets hem-
slöjdskonsulenter och Svenska Hemslöjdsföreningarnas 
Riksförbund som därmed får ta del av den samverkan. 
Kopplingen till konsulenter och föreningsliv är i sin tur 
viktig eftersom det innebär en nära koppling till ”kultur-
arvspraktikerna”. Ordet ”kulturarvspraktikerna” uppstod 
hos NFH som ett samlingsbegrepp under vårens pandemi 
för professionella utövare och kombinatörer inom slöjd, 
hantverk, byggnadsvård och övriga praktiskt arbetande 
inom kulturarvsområdet. Ofta beskrivs kulturarvssektorn 
utifrån de institutioner som verkar inom sektorn. Slöjd-
området saknar institutioner och därför har myndigheten 
ett starkt fokus på de praktiskt utövande kunskapsbä-
rarna och deras nätverk vilka finns i hela landet och nås 
digitalt.
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Agenda 2030

Slöjd – en viktig utgångspunkt för regional 
kultur
Genom att beskriva, definiera och motivera hemslöjds-
området utifrån FNs hållbarhetsmål har området slöjd 
och handgjort skapande stora möjligheter att bana väg 
för det regionala arbetet med Agenda 2030. Nämnden 
för hemslöjdsfrågor (NFH) har under året påbörjat en 
flerårig strategisk satsning med fokus på slöjd kopplat till 
de globala hållbarhetsmålen. Strategisk slöjd syftar till 
att utforska slöjdens roll och bidrag som samhällsaktör 
i en värld som genomgår stora förändringar. Kort sagt; 
att angripa hållbarhetsmålen utifrån ett slöjdperspektiv. 
Strategi handlar om att ta ut riktning och förstå stegen 
till att nå målet. Att ställa diagnos på nuläget, upprätta en 
tydlig målbild och skapa en plan för hur målet ska nås.
Satsningen inleddes under året tillsammans med in-
bjudna regioner, huvudmän, hemslöjdskonsulenter och 
utvecklare. Projektledare är Helena Hansson, designer, 
lärare och doktorand på HDK-Valand. Hon kommer vara 
guide, mentor, coach och ledare för projektets aktiviteter 
på både nationell och regional nivå.
Genom att ta hjälp av goda exempel och FNs hållbar-
hetsmål målas en samtida bild av cirkulär och hållbar 
produktion upp. Helena Hansson 
åskådliggjorde detta med Vinnova-
projektet Cirkulära yllekläder som ett 
innovationsprojekt där det traditionella 
materialet ull är utgångspunkt. Materia-
let och kunskapen om det har alltid varit 
viktig för slöjden och kommer nu även 
industri och forskare till godo.
De primära projektdeltagarna är regio-
nala hemslöjdskonsulenter och utveck-
lare samt nationella utvecklare inom 
slöjdområdet. En viktig del av arbetet 

är det nätverk som skapas, så kunskap därigenom kan 
spridas och överföras mellan projektdeltagarna på såväl 
lokala, regionala och nationella nivåer och på sikt även 
globalt. 
NFH är projektägare av Strategisk slöjd och har det 
övergripande ansvaret för projektet och utarbetar planer 
och genomförande tillsammans med processledare och 
deltagare. NFH ansvarar även för dokumentation samt 
spridning av de kunskaper som utvecklas under projek-
tets gång, inte minst mellan grupperna.
På sikt kommer även en grupp forskare, utövare och 
tänkare, som på olika sätt är involverade i strategiska 
utvecklingsprojekt med koppling till slöjd och hantverk, 
att kopplas till projektet som en referensgrupp, en tanke-
smedja.
”I den traditionella slöjden är sparsamhet, funktionalitet 
och kreativitet inbäddat som förutsättningar för skapan-
det. Makers-, Do-It-Yourself (DIY) och slöjdaktivism är 
gräsrotsrörelser som länkar ihop handgjort skapande 
och frugal innovation, som kan inspirera till nya sätt att 
arbeta med innovation. Nya institutionella och sociala 
sammanhang kan skapas, där både nya och traditionella 
tekniker används som medel för förändring”. (Helena 
Hansson, HDK-Valand)

Utdrag ur regleringsbrev 2020

Agenda 2030

För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver information 
inhämtas från berörda myndigheter. Myndigheten ska därför redogöra för hur deras verksamhet 
bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030.
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Forskningsprojekt
NFH är en av fem parter i forskningsprojektet Lek i 
staden: hackade och samslöjdade urbana interventioner. 
Parterna utöver NFH är: HDK-Valand (projektkoor-
dinator), Kulturförvaltningen Region Västra Götaland 
(VGR), Eco Agroforestry Center (ECA) och Kompan 
Barnland AB. Projektet utgår ifrån FNs mål 11 (hållbara 
städer och samhällen) och Barnkonventionen. Projektet 
beviljades medel från Formas under hösten 2020 och 
pågår till 2024.

Måluppfyllelse
Hållbarhetsfrågorna är en hörnsten i slöjdfrämjande och 
alltid närvarande på ett sätt som innebär att de lätt tas för 
givna. Genom att arbeta med FNs hållbarhetmål som ett 
raster genom vilket man ser sin verksamhet eller projekt 

kan helt nya infallsvinklar komma upp, nya samarbeten 
och argument blir relevanta. NFH har valt att tillsam-
mans med hemslöjdskonsulenterna arbeta parallellt med 
praktisk verklighet och forskning. Målet är att såväl 
samlas kring aktiviteter som kan få nationell spridning 
som att lära av regionernas olika val. Strategisk slöjd har 
tagits emot mycket positivt och väckt ett engagemang 
som vi arbetar vidare med. Förhoppningsvis kan arbetet 
även spridas till och engagera föreningsliv och organisa-
tioner. 

Bild från projektet Den täljda figurinens värde och uttrycksrymd, foto projektägaren
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Kulturella och kreativa näringar

På Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) arbetar sedan 
2018 en nationell utvecklare med fokus på hållbarhet och 
att stärka den svenska ullnäringen. Ett flertal projekt har 
under de senaste åren fokuserat på det faktum att 70% av 
den svenska ullen kastas bort och viljan till förändring är 
stark.
En hel del utmaningar i form av logistik och samordning 
finns längs vägen. Området berör kulturella och kreativa 
näringar, landsbygdsutveckling, hållbarhet, landskaps-
vård och kulturarvsfrågor. 
NFHs arbete med att kartlägga behov av insatser, sam-
ordna och stärka de svaga länkarna har intensifierats 
under 2020 samtidigt som NFHs roll och synlighet har 
stärkts i kontakter med områden som innefattar forsk-
ning och industri kopplat till hållbarhetsmål och lokal 
industriproduktion. 
Den svenska ullnäringen har många aktörer, som alla 
verkar för utveckling. Allt fler kontakter, både nationellt 
och internationellt, stärker samverkan och leder fram till 
insikten om att Sverige behöver en branschorganisation 
som med en gemensam röst driver ullnäringsfrågorna 
framåt ur både ett hantverks- och ett industriperspektiv.

European Wool Group
Under Fårfesten i Kil samlas årligen ca 8 000 personer i 
slutet av februari för att inhämta kunskap, inspiration och 
se produkter relaterade till ull- och fårnäringen. Fårfesten 
arrangeras av den ideella föreningen Fåreningen som 
arbetar året runt med att engagera medlemmar att bidra 
till evenemanget. De tre dagarna fylls med möten och 
föreläsningar. Under 2020 deltog NFH i diskussionerna 
om att bilda en europeisk ullorganisation tillsammans 
med representanter från bl.a. Norge, Italien, Island och 
Tyskland. På grund av den då redan hotande pandemin 
kunde flertalet av representanterna inte ansluta till mötet. 
Dock har de redan etablerade kontakterna varit till stor 
nytta i andra sammanhang under året t.ex. under arbetet i 
Baltic Wool Cooperation.

Baltic Wool Conference
På initiativ av NFH genomfördes den första Baltic Wool 
Conference. På grund av den rådande pandemin genom-
fördes konferensen digitalt den 8–9 oktober 2020 med 
ett 80-tal deltagare från åtta länder. För värdskapet stod 
 Hushållningssällskapet på Gotland, Region Gotland och 
NFH.
Konferensdagarna var uppdelade på två teman – Forsk-
ning och innovation samt Marknad och affärsmöjlighe-
ter. Föreläsarna, från bl.a. Sverige, Finland, Storbritan-
nien, Polen och Estland, gav exempel på möjligheter och 
utmaningar med en fiber som blir allt mer eftertraktad. 
Inte enbart för tillverkning av garn utan även som 
stoppning, förpackningsmaterial och andra innovativa 
produkter. Om vi ska ta hand om all ull måste även de 
partier ull som är för skräpiga och smutsiga för att gå till 
textilproduktion användas till alternativa lösningar.
Gotland har alla förutsättningar för att bli ett centrum för 
ullindustri i Sverige med tre spinnerier och ett tvätteri 
som redan finns på ön. Detta i kombination med de unika 
gotlandsfåren, natur och miljö ger även den upplevelse-
baserade turistnäringen en möjlighet att locka besökare 
till återkommande konferenser och ullrelaterade aktivite-
ter till ön. 

Baltic Wool Cooperation
Baltic Wool Cooperation är ett samarbete mellan 
 Estland, Polen och Sverige med syfte att bygga nätverk 
och inventera ullindustrier i Östersjöregionen. Målet är 
att skapa nya samarbeten inom ullnäringen.
Målet med inventeringen av ullnäringsföretag runt 
 Östersjön är att samla information på en gemensam 
digital karta för att underlätta och utveckla kontakter och 
samarbeten i området. Projektet Baltic Wool Cooperation 
är finansierat av Svenska Institutet och pågår till och med 
december 2021. Det drivs av Hushållningssällskapet på 
Gotland med NFH som samarbetspart.

Utdrag ur regleringsbrev 2020

Kulturella och kreativa näringar

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa vilka insatser myndigheten har gjort för att främja kultu-
rella och kreativa näringar.
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Utbildning - Ullrådgivare
I början av året fick NFH kontakt med Hantverksakademin, 
en av de organisationer som erbjuder lärlingsutbildningar 
på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). 
Behovet av utbildning inom ullområdet är stort, och 
NFH tog initiativ till en arbetsgrupp som under våren tog 
fram ett förslag till utbildningsplan för den nya utbild-
ningen till Ullrådgivare. Utbildningen godkändes av 
MYH i juni, och redan i augusti kunde en lärlingsplats 
erbjudas till den första eleven. Utbildningen är tvåårig 
och innehåller alla delar i förädlingskedjan för ull – allt 
från avel till designprocess. Hantverksakademin har 
märkt ett stort intresse för utbildningen, som erbjuds 
varje nytt läsår. Som ullrådgivare kan man jobba t.ex. 
som egenföretagare med att vara spindeln i nätet, en länk 
mellan säljare och köpare av ull.

Branschorganisation
Under de senaste åren har en handfull ullrelaterade pro-
jekt genomförts i olika delar av landet i regi av exempel-
vis länsstyrelser, hushållningssällskap och Vinnova. Med 
den samlade kollektiva kunskapen från dessa finns stora 
möjligheter för svensk ull att vinna mer mark. Vi ser att 
många länkar i kedjan stärkts – fler fårägare förstår att 
ullen har ett värde, nya insatser till insamling har gjorts 
och mode- och inredningsbranschen visar intresse. 
Fortfarande finns dock luckor i kedjan, idéer som inte får 
kraft att lyfta och enskilda initiativ som behöver samar-
beten för att växlas upp och ta fart. Sverige är en liten  
ullnation och samverkan är viktig. Behovet av samord-
ning växer sig starkt, i frågor som exempelvis ursprungs-
märkning av ullprodukter, logistikfrågor och inom 
utbildningsområdet. En gemensam röst tydliggör behov 
av insatser för att arbeta vidare med på t.ex. politisk nivå.
Under året har NFH lyft frågan om en branschorgani-
sation inom ullområdet tillsammans med föreningen 
Ullvilja. Kontakt med Sveriges Textil- och modeföretag 
(TEKO) togs under året för att undersöka möjligheterna 
att bilda en organisation under deras paraply.

Nationellt bedömningssystem för ull
Den svenska ullnäringen saknar en del viktiga länkar för 
att fungera rationellt. En viktig del är att ha ett system 
för att beskriva och bedöma ullens kvalitet vid försälj-
ning och köp. I Norge finns ett statligt bedömnings/klas-
sificeringssystem. I samverkan med föreningen Ullvilja 
tillsatte NFH under året en arbetsgrupp med fokus på 
ett gemensamt svenskt system. Behovet av ett system 
som detta ser olika ut beroende på var de olika aktörerna 

befinner sig i kedjan. Målet med arbetsgruppen har varit 
att hitta de minsta gemensamma nämnarna för att sedan 
ha möjlighet att utveckla systemet. 
Arbetsgruppen bestod av ett tjugotal sakkunniga per-
soner inom den svenska ullnäringen. Ett formulär togs 
fram, som under året har använts i praktiken och ska 
utvärderas under 2021 för att få ett gemensamt nationellt 
bedömningssystem för svensk ull. Dokumentet ska fin-
nas digitalt och kunna utvecklas över tid och vid behov 
till ett mer specifikt klassificeringssystem. Parallellt med 
detta tog Svenska Fåravelsförbundet (SF) fram ett eget 
dokument som användes i projektet Cirkulära yllekläder. 
Även detta dokument finns nu ute på remiss och ska 
utvärderas under våren 2021.

Konferens Ullen i centrum 
Seminariet samlade ett sjuttiotal deltagare och ar-
rangerades i samverkan mellan NFH och Svenska 
 Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR). Deltagare 
var representanter från civilsamhälle/föreningsliv. I fo-
kus stod hållbarhetsfrågor kopplat till ullområdet och hur 
föreningsliv och skolor genom en svensk ullvecka skulle 
kunna sprida kunskap och inspiration på bred front.

Foto Annkristin Hult
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Rundabordssamtal
NFH arrangerade ett digitalt rundabordssamtal under 
rubriken Slöjd som försörjning, slöjd i akademin och 
slöjd i samhällsdebatten. 15 inbjudna representanter 
från olika slöjd‐ och hantverksutbildningar samt aka-
demi deltog i mötet som modererades av Mia Lindgren, 
utvecklingsledare på Artifex, Stenebyskolan. Mötet kom 
till på initiativ av Jonathan Malm, hemslöjdskonsulent i 
Västra Götaland, som tillsammans med en grupp utövare 
i Dalsland vänt sig till NFH. 
Samtalet kretsade kring avsaknaden av slöjdutbildning 
på akademisk nivå sedan Göteborgs Universitet lagt 
ner utbildningen Ledarskap i slöjd och kulturhantverk 
men också om avsaknaden av forskningsmöjligheter 
inom området. Under samtalet lyftes även frågor om i 
vilken riktning slöjdämnet borde kopplas i en akademisk 
kontext till konstnärlig-, naturvetenskaplig- eller annan 
grund. Även avsaknaden av slöjd i offentliga samtal, 
lyftes som ett område att utveckla.
Diskussionen kring ökade försörjningsmöjligheter inom 
slöjdområdet lyfte goda exempel så som byggnadsvårds-
branschen som framgångsrikt organiserat sig i nätverk, 
slöjd riktad mot det offentliga rummet har krävt samar-
beten vilket varit utvecklande, gesäll- och mästarbrevens 
roll, samt mångfalden av möjliga publiceringsformer.
NFH kommer under 2021 att arbeta vidare med dessa för 
området viktiga frågor kring avsaknad av branschorgani-
sation, avsaknad av offentligt samtal/kritik och utbild-
ningssituationen.

Pandemin, kulturarvspraktiker och 
enskilda företag
Pandemin innebar ett tvärstopp för många ”kultur-
arvspraktikers” enskilda företagande. Inbokade utställ-
ningar, försäljningsarrangemang och pedagogisk verk-
samhet avbokades över en natt. På grund av avsaknad 
av bindande avtal stod företagarna utan inkomst. Detta 
synliggjorde att även offentliga uppdragsgivare avbokade 
utan ersättning. NFH genomförde därför i mars två en-
käter en riktad till regionalt finansierade hemslöjdskon-
sulenter och en till professionella utövare med frågor om 
pandemins påverkan, förekomsten av giltiga avtal samt 
utvecklingsbehov.
Pandemin har med all önskvärd tydlighet synliggjort pro-
blem som NFH kände till och har arbetat med. Bransch-
organisation saknas och avtal skrivs inte vilket innebär 
att det blir ett väldigt osäkert företagande. I princip har 

kulturarvsbranschens praktiker dessutom stått utanför 
samtliga stödinsatser beroende på att inga krisstöd riktats 
mot kulturarvsområdet, företagen drivs som enskild 
firma, firmans omsättning har varit för låg för att rymmas 
inom stödet samt avsaknad av lämpliga SNI koder vilket 
förekom som parameter i en del av krisstöden. 
Konstnärsnämnden konstaterade efter fördelningen av 
Krisstipendium 2 att över 3000 av de 4700 konstnärer 
som sökte stöd hade enskild firma. Bland NFHs mål-
grupper, kulturarvspraktikerna, uppfattar vi att andelen 
med enskild firma är ännu större.Läs mer sidan 4, Pande-
mins inverkan på slöjdsektorn.

Internationellt samarbete
Det gångna året har inneburit ett snabbt och stort språng 
för myndigheten till att både arrangera och medverka i 
evenemang med digitala lösningar. Sammanfattningsvis 
har alla planerade konferenser och möten kunnat genom-
föras tack vare byte av mötesform.

World Craft Council Europe

NFH är medlem i World Craft Council Europe (WCCE) 
sedan 2018. WCCE är en av fem avdelningar inom den 
internationella och ideella organisationen World Craft 
Council med målsättning att stärka det handgjorda 
skapandets status i samhället i stort med särskilt fokus 
på kulturella och ekonomiska perspektiv. Organisationen 
arbetar med utbytesprogram, konferenser och att bygga 
upp ett nätverk av utövare och organisationer för 
slöjd och konsthantverk i hela Europa. WCCE har 31 
medlemsorganisationer.

European Wool Group 
Under våren medverkade NFH i diskussioner att bilda 
en europeisk ullorganisation European Wool Group 
tillsammans med bland annat Norge, Italien, Island och 
Tyskland. På grund av coronapandemin har det praktiska 
arbetet i gruppen fått skjutas på framtiden.

Baltic Wool Cooperation 
Med mål att skapa nya samarbeten inom ullnäringen i 
Östersjöregionen ingår NFH i projektet Baltic Wool Coo-
peration. Samarbetet sker mellan Sverige, Estland och 
Polen och går ut på att inventera ullnäringsföretag runt 
Östersjön för att underlätta och utveckla kontakter och 
samarbeter i området. Projektet är finansierat av Svenska 
Institutet och drivs av Hushållningssällskapet på Gotland 
med NFH som samarbetspart.
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Craft and Resilience
Den 9 september deltog representant för NFH kansli i ett 
webbseminarium arrangerat av WCCE på temat Craft 
and Resilience. Ett fyrtiotal deltagare från hela världen 
fick ta del av tre föredragningar om hur ”craft” kommer 
att spela en allt viktigare roll i samhällsutvecklingen 
samt hur två konsthantverkare valt att arbeta och ställa ut 
på olika sätt under pandemin.

Baltic Wool Conference
Den 8-9 oktober genomfördes den första Baltic Wool 
Conference på initiativ av NFH. På grund av rådande 
pandemi genomfördes konferensen digitalt. För värd-
skapet stod Hushållningssällskapet på Gotland, Region 
Gotland och NFH. Medverkande föreläsare kom från 
Sverige, Finland, Storbritannien, Polen och Estland och 
konferensen samlade ett 80-tal deltagare från åtta länder. 
Konferensdagarna var uppdelade på två teman – Forsk-
ning och innovation samt Marknad och affärsmöjlighe-
ter.

Selvedge World Fair
Som en del i NFHs omvärldsbevakning deltog en repre-
sentant från kansliet i Selvedge World Fair. Selvedge 
Magazine är en tidskrift med fokus på det textila kultur-
arvet och dess utövare från hela världen. Under tre dagar 
erbjöds digitala föreläsningar, kurser och presentationer. 

Måluppfyllelse
Under året har den nationella utvecklaren fokuserat på 
att samordna de behov och den kollektiva kunskap som 
ackumulerats från de senaste årens projektinitiativ kopp-
lat till svensk ull. Den nya utbildningen ses som ett stort 
steg i behovet av framtida entreprenörer och möjlighet 
till nya arbetstillfällen. NFHs roll som katalysator har 
även bidragit till samarbeten som på sikt ska stärka de 
aktörer som fortsatt ska driva frågor vidare i en framtida 
branschorganisation.
Arbetet har medfört nya kontakter och sammanhang för 
NFH att verka inom och genom detta förtydligat myn-
dighetens roll som samarbetspart inom området kultu-
rella och kreativa näringar.
Det digitaliserade arbetssättet har bidragit till utökade 
internationella kontakter, som Baltic Wool Conference 
och systerprojektet Baltic Wool Cooperation. 

NFH har under flera år på olika sätt arbetat för att bidra 
till skapandet av en struktur som kan underlätta profes-
sionell verksamhet inom slöjdsektorn. Bland annat har 
projektbidrag i omgångar beviljats för skapande av en 
branschorganisation. Projektmedel har även utbetalats 
för försök med olika publiceringsformer för slöjd, t ex 
pop-up stores, prenumerationstjänst på vävnoter och så 
vidare för att få till ett företagande som kan stå på flera 
ben. Tack vare det tidigare arbetet fanns kunskap om 
situationen för professionella utövare vilket innebar att 
NFH snabbt kunde förutse, reagera och agera till stöd för 
slöjdarnas situation. Reellt har det under 2020 lett till en 
extra projektutlysning riktad till professionella slöjdare 
samt beslut om omstrukturering av NFHs budget inför 
2021 vilken innebär att en större andel av budgeten läggs 
på professionella utövare.
Myndigheten har även på olika sätt arbetat för att fästa 
regeringens uppmärksamhet på ”kulturarvspraktikernas” 
situation.
Risken är att sektorn slås ut så till vida att enskilda 
företagare ger upp och skapar sig en försörjning på annat 
vis vilket då kommer att innebära att institutioner och 
organisationer kommer att ha svårt att få slöjdföremål 
tillverkade och pedagogiska insatser att bli utförda
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Samverkansråd inom ramen för 
kultursamverkansmodellen

Nämnden för hemslöjdsfrågors (NFHs) kanslichef 
har deltagit i samverkansrådets möten, samt ingått i 
 Kulturrådets berednings- respektive uppföljningsgrup-
per för samverkansmodellen. Kanslichefen och NFHs 
handläggare deltog i Kulturrådets digitala samverkans-
konferens, kanslichefen ingick i även i Kulturrådets 
arbetsgrupp inför konferensen.
Kulturrådet tillsammans med samverkansrådet genom-
förde programpunkten Kultur och bildning i samhälls-
bygget under Folk och Kultur i Eskilstuna. Program-
punkten innehöll en föredragning av Sverker Sörlin samt 
ett modererat samtal mellan Ingrid Elam samt samver-
kansrådets ledamöter.
Kanslichefen deltog även i kulturminister Amanda Linds 
Dialog om kultursamverkan för kultur i hela landet.
För tredje år i rad, denna gång digitalt, bjöd NFH in re-
gionala kulturchefer och strateger, hemslöjdskonsulenter 
och deras huvudmän till ett kunskapsseminarium under 
rubriken Ett digitalt samtal om slöjdestetik och slöjdens 
olika publiceringsformer. Drygt 50 personer deltog i 
seminariet. Tanken med att arrangera ett årligt kunskaps-
seminarium riktat till regioner, hemslöjdskonsulenter 
och deras huvudmän är att verka kunskapshöjande samt 
att skapa en plattform för diskussioner kring regionalt 
främjande ur ett slöjdperspektiv. Samtalet modererades 
av Gunilla Kindstrand.

Regional samverkan
NFH har ett samverkansavtal med Västra 
 Götalandsregionen som innebär informationsutbyte och 
samverkan. Avtalet förnyades under 2020 och gäller i tre 
år.
NFH brukar mötas med några regioner varje år, före-
trädesvis de som står inför att skriva nya kulturplaner. 
Innan pandemin bröt ut hann NFH få besök av kultur-
nämndens ordförande, biträdande avdelningschef och 

två hemslöjdskonsulenter från region Värmland. NFH 
har även genomfört ett digitalt möte med region Gotland 
som skrev ny kulturplan inför 2021 och övervägde ny 
konsulentorganisation vilken skulle ha påverkat hem-
slöjdskonsulenterna.

Måluppfyllelse
Arbetet i samverkansrådet har under året varit av stor 
betydelse då det underlättat informations- och erfaren-
hetsutbyte kulturmyndigheterna emellan. Under sam-
verkanskonferensen stod det dessutom klart att kultur-
myndigheterna och regionerna gemensamt har behov 
av utbyte med andra samhällssektorer och myndigheter 
när det till exempel handlar om pandemins effekter på 
kultursektorn. För NFH är arbetet med samverkansrådet 
av stor vikt då slöjdens starkaste struktur, hemslöjdskon-
sulenterna, finansieras genom modellen, av regionerna 
och staten.

Utdrag ur regleringsbrev 2020

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska under 2020 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska 
samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Bild från projektet Linoleum som bruk och återbruk, foto projektägaren
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Utdrag ur regleringsbrev 2020

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget Beslut om uppdraget Rapporteringstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta 
emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 
och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA Redovisning till Statskontoret 1 april 
2020 och 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta 
emot personer med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 
2020 m.m.

A2018/00925/A Redovisning till Statskontoret 1 april 
2020 och 15 januari 2021.

Uppdrag

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) ska senast den 15 januari och 1 april 2021 till Statskontoret redovisa hur myn-
digheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. NFH har inte anställt någon 
under perioden. Begärda redovisning är utförd och insänd till Statskontoret.

UPPdrag

Bild från projektet Från frö till färg, foto projektägaren
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Kommunikation 
Nämnden för hemslöjdsfrågors (NFHs) mål är att uppfat-
tas som en trovärdig, relevant och samtida myndighet 
som främjar och sprider kunskap om hemslöjd. Med 
begränsade resurser arbetar myndigheten med flera kana-
ler för att nå ut till sina viktigaste målgrupper; departe-
menten, myndigheter, regioner, hemslöjdskonsulenter, 
professionella utövare och ideellt föreningsliv. 
Genom att arbeta med ett vidgat slöjdbegrepp och en 
samtida förståelse av området bidrar NFH till att främja 
allas möjlighet till kulturupplevelser. Den samtida 
tolkningen av hemslöjd rymmer bland annat kultur-
arvsaspekter, gerillaslöjd, professionellt utövande, 
deltagarkultur, minoritetskultur och ett brett deltagande. 
De många uttryckssätten och epiteten visar på områdets 
styrka och dynamik. 
Myndigheten har aktiva konton på sociala media som 
komplement till webbsidan nfh.se och utskick av nyhets-
brev. I sociala media strävar NFH efter att synliggöra 
slöjd- och hantverksområdet samt sprida information om 
myndighetens uppdrag och verksamhet. Även informa-
tion om utlysningar, konferenser och seminarier sprids i 
dessa kanaler.
Genom extern nyhetsbevakning, som lämnar dagliga rap-
porter utifrån ämnen och nyckelord i tidningar, sociala 
medier, TV och radio, omvärldsbevakar NFH det som 
skrivs och sägs om hemslöjdsområdet och myndigheten. 

nfh.se
Webbsidan är grunden för myndighetens externa kom-
munikation. Där förmedlas information om myndig-
hetens uppdrag och verksamhet, där finns information 
om ansökningar samt digitala blanketter. På förstasidan 
publiceras artiklar om aktuella frågor och händelser. 
Under året har 21 nyhetsartiklar publicerats.

Nyhetsbrev
Under året har fyra nyhetsbrev skickats ut. Mottagare är 
hemslöjdskonsulenter, regionala beslutsfattare och andra 
myndigheter. Nyhetsbreven innehåller riktad information 
till målgruppen. Under 2020 har utskicken gått till ca 
350 prenumeranter. Därutöver har fyra nyhetsbrev inom 
ramen för Strategisk slöjd skickats ut till landets regio-
nala hemslöjdskonsulenter och utvecklare.

Enkäter och skrivelser
Under våren skickade NFH ut två kortare enkäter med 
anledning av coronapandemins påverkan på verksam-
het och företagande inom slöjdområdet. Till samtliga 
regioners utvecklare och hemslöjdskonsulenter ställdes 
frågor om hur utåtriktad verksamhet påverkats och hur 
man hanterar ersättning till engagerade utställare och 
kursledare. Den andra enkäten riktades till professionella 
slöjdutövare och ställde delvis samma frågor, i vilken 
utsträckning de drabbats av intäktsbortfall på grund 
av pandemin och hur de tänker kring att ställa om sin 
verksamhet. Ytterligare en enkät ställdes till dem som 
ansökt om projektbidrag ur NFHs extra utlysning. Frå-
gorna rörde yrkesidentitet, vad man kallar sig och vilket 
område man anser sig tillhöra. Dessutom ställdes frågor 
rörande tidigare kontakter med myndigheten samt om det 
utlysta fasta beloppet 30 tkr var tillräckligt.

Seminarier
Seminarier och konferenser har speglat de områden myn-
dighetens uppdrag omfattar. Under året har endast ett 
endagsseminarium i början av mars genomförts fysiskt, 
konferenser och seminarier har i övrigt varit digitala. Två 
större konferenser har, digitalt, samlat många deltagare.  
Övergången till digitala mötesformer har medverkat till 
att deltagare som tidigare haft svårt att lägga resurser på 
resor under året har deltagit i både längre konferenser 
och dagseminarier. 
Myndigheten ser stora fördelar med det digitala formatet 
som innebär att möten och seminarier riktade till hela 
landet fortsättningsvis kan  hållas mer frekvent, på ett 
enklare sätt och med ett mindre resursutnyttjande.

Tabell 5 
Arrangerade seminarier och konferenser samt 
antal deltagare

2020 2019 2018

Större konferens 2 2 1

Dagseminarium 4 5 7

Summa deltagare antal 
personer

282 441 293
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3 dec Kunskapsseminarium
Ett digitalt samtal om slöjdestetik och slöjdens olika 
publiceringsformer. Seminariet hölls på en digital mö-
tesplattform och samlade drygt 50 deltagare från hela 
landet. Under ledning av Gunilla Kindstrand samtalade 
curator Mikael Löfström och chefredaktör Malin Vessby 
om slöjdestetik med utgångspunkt i  utställningen Slöjd-
vägar och tidskriften Hemslöjd. 
I samtalet om publiceringsformer gav konsthantverkare 
Zandra Ahl och handläggare Heléne Wallin exempel på 
hur slöjd publiceras i det offentliga rummet, i poddar, 
fanzines etcetera. Samtalen landade i vikten och behovet 
av en mångfald publiceringsformer samt hur curatorer 
och recensenter skulle kunna bidra till en fördjupning 
och förståelse, samt en levande diskussion, om områdets 
ämnesutveckling. 50 deltagare
8-9 oktober Baltic Wool Conference
Den första av en årligen återkommande internationell 
ullkonferens initierad av NFH. Konferensen finansie-
rades av Region Gotland och NFH med Hushållnings-
sällskapet som huvudman. I planeringen fanns ett fysiskt 
evenemang med ett hundratal deltagare förberett, men 
på grund av den rådande pandemin genomfördes kon-
ferensen digitalt. Under två dagar samlades ett 80-tal 
deltagare från åtta länder. Syftet med konferensen var att 
stärka kreativa näringar och ullindustri både regionalt 
och nationellt samt vara en mötesplats för utvecklande 
av kontakter runt Östersjön. Dagarna var uppdelade på 
två teman – Forskning och innovation samt Marknad 
och affärsmöjligheter. Föreläsarna, från bl.a. Sverige, 
Finland, Storbritannien, Polen och Estland, gav exempel 
på möjligheter och utmaningar med en fiber som blir allt 
mer eftertraktad. 80 deltagare
28-30 september Årskonferens
Temat för NFHs årliga konferens för hemslöjdskonsu-
lenter och regionala utvecklare inom slöjd var starten på 
den långsiktiga satsningen Strategisk slöjd. Konferensen 
fokuserade på hur slöjden genom att läsa de globala håll-
barhetsmålen med slöjdögon kan beskriva, definiera och 
motivera hemslöjdsområdet utifrån FNs hållbarhetsmål. 
På grund av pandemin genomfördes konferensen på en 
digital mötesplattform. Moderator var Helena Hansson 
doktorand HDK/Valand och keynote speaker Mattias 
Goldmann hållbarhetsansvarig på Sweco. 50 deltagare 
4 juni Nodmöte Traditionell hantverkskunskap
NFH ansvarar för noden Traditionell hantverkskun-
skap, en av de fem områden som Unescos konvention 

om skydd av det immateriella kulturarvet omfattar, i 
nära samarbete med Hantverkslaboratoriet i Mariestad 
(Göteborgs universitet). Nodens medlemmar består av 
myndigheter, ideella organisationer, utbildnings-, forsk-
nings- och kulturarvsinstitutioner samt de i noden ingå-
ende organisationernas nätverk. Sammanlagt 17 personer 
deltog i det digitala nodmötet kring förteckningsarbete 
och kunskapsöverföring. Inbjudna var nodens medlem-
mar samt regionala utvecklare och hemslöjdskonsulenter 
som visat intresse för att arbeta med immateriellt kultur-
arv. NFH har medverkat till att flera förteckningar inom 
området Hantverk har publicerats. 17 deltagare
11 maj Rundabordssamtal om slöjd som försörj-
ning, slöjd i akademin och slöjd i samhällsdebat-
ten
15 inbjudna representanter för olika akademiska slöjd- 
och hantverksutbildningar deltog i ett webbinarium 
arrangerat av NFH. 15 deltagare
6 mars Ullen i centrum
En dag med ull och hållbarhet i centrum. Seminariet 
riktade sig till hemslöjdskonsulenter samt ideellt fören-
ingsliv. Programmet hade som mål att ge en samlad bild 
av vad som händer inom ullområdet. Seminariet var ett 
samarrangemang mellan Svenska Hemslöjdsföreningar-
nas Riksförbund och NFH. 70 deltagare

Remisser
Under året har NFH svarat på två remisser. 
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare 
N2020/02353
Högre växel i minoritetspolitiken – stärkt samordning 
och uppföljning SOU 2020:27

Podcast
Hittills har två säsonger av NFHs podcast Handgjort 
släppts med syfte att nå ny publik och bredda synen på 
vad hemslöjd är och kan vara. Till de sex första avsnitten 
som publicerades våren 2019 har ytterligare sju avsnitt 
släppts våren 2020. Eftersom alla avsnitt i podcasten 
finns kvar för lyssning, ökar antalet lyssningar över tid. 
Första säsongens sex avsnitt har haft ytterligare 2700 
lyssningar sedan förra året och andra säsongens avsnitt 
har lyssnats på 6800 gånger. Se tabell 6, Podcast Hand-
gjort.
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Tabell 6
Podcast Handgjort, antal lyssningar
Avsnittsnamn Publiceringsdatum 2019 2020

Smygstart med Miriam 11 jan 2019 534 818

Nya platser för slöjd 22 feb 2019 974 1 434

Den vävande entreprenören 8 mars 2019 803 1 226

Det moderna kulturarvet 22 mars 2019 587 973

Huvudet och handen 5 april 2019 597 1 013

Att leva som smed 18 april 2019 515 869

Folkdräkt och foppatofflor 6 maj 2019 657 1 047

Strax dags för säsong 2 2 jan 2020 469

Kontrasternas Aia Jüdes 14 jan 2020 714

Konceptuell slöjd med Dennis Dahlqvist 26 jan 2020 911

Solveig Labba och orden 11 feb 2020 753

Hantverket och historien med Erland Kaldaras 25 feb 2020 698

Att sälja slöjd med Niklas Karlsson 10 mars 2020 768

Spångossens universum – om slöjden mitt i krisen 24 mars 2020 1 114

EXTRA-AVSNITT: Kris och kreativitet i spåren 
av Corona

7 april 2020 1 396

Summa: 4 667 14 203

Det avsnitt som lyssnats på flest gånger under 2020 är 
det extra avsnitt som släpptes i april med anledning av 
hur corona påverkat slöjdområdet: Kris och kreativitet i 
spåren av corona. I avsnittet berättar en hemslöjdskon-
sulent och en slöjdare om nya arbetssätt och digitala lös-
ningar. Handgjort produceras av Iris Media på uppdrag 
av NFH.

Foto Heléne Wallin
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Nämnd och kansli
Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) är en nämndmyn-
dighet vilket innebär att nämnden utgör myndighetens 
ledning och ansvarar för verksamheten inför regeringen. 
Kansliet ansvarar för administration och handläggning 
av ärenden.
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 med ytterligare en period. 
Ledamöterna, med sina olika kompetenser och kunskaps-
områden, tillför bred kunskap till myndigheten.

Nämndens ordförande och ledamöter
Nämnden består av ordförande och åtta ledamöter. Under 
2020 bestod nämnden av ordförande Tina Ehn, vice 
ordförande Zandra Ahl och ledamöterna Frida Arnqvist 
Engström, Bertil Björk, Karin Lindvall, Henrik Orrje, 
Hanna Råman, Jörgen Sundqvist och Pratik Vithlani.

Nämndmöten
Under året hölls sju ordinarie möten vilket är nästan dub-
belt så många som normalt vilket kan förklaras med att 
det digitala arbetssättet medgav fler möten, myndigheten 
genomförde en extra utlysning samt bedrev ett utveck-
lingsarbete vilket ledde till beslut om omfördelning mel-
lan budgetposterna inför 2021.

Ersättning och andra uppdrag
Ersättning till nämnden har under året varit 20 000 kr 
i årligt arvode för ordföranden och 975 kr per sam-
manträde för ledamot. Kostnaderna, inklusive arvoden, 
för nämndens ledamöter under 2020 har varit totalt 
130 185 kr. Detta belopp avser bland annat sociala 
avgifter, resor samt utlägg i samband med nämndsam-
manträdena och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Se 
tabell 7.
Arvode för nämndmötena i december samt arvode för 
inläsning av projekt, sammanlagt 28 967 kr, utbetalas i 
början av 2021.

Kansli
NFHs kansli består av kanslichef  Friedrike Roedenbeck 
100 %, handläggare Heléne Wallin 100 % och admi-
nistratör/nämndens sekreterare Ingela Lindqvist 80%. 
Kansliet är också arbetsgivare för nationell utvecklare 
Annkristin Hult 60 %. 

Digitalisering
Tack vare tillgången till Tillväxtverkets digitala platt-
formar och ett helt digitaliserat arbetssätt gick proces-
sen med att ställa om verksamheten till den förändrade 
verklighet pandemin ställde myndigheten inför smidigt 
att genomföra.
Då nämndens sekreterare och administratör har hög 
kompetens inom hantering av digitala verktyg och platt-
formar samt en stor nyfikenhet på hur dessa kan använ-
das på bästa sätt, kunde verksamhetsplanen genomföras 
i sin helhet med nya perspektiv och kunskaper i bagaget 
inför 2021.

Värdmyndighet och arbetsmiljö
Tillväxtverket är värdmyndighet för NFH vilket innebär 
att de står för lokaler, ekonomi- och personaladministra-
tion, 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.
Kansliets personal har distansarbetat helt sedan mitten 
av mars, vilket varit möjligt genom att Tillväxtverket har 
ombesörjt hanteringen av fysisk post. Tillväxtverket har 
även ställt arbetsstolar, extra dataskärmar med mera till 
förfogande för användning under distansarbetet. Där-
utöver har digitala personalfrämjande åtgärder i form 
av utvidgad stegtävling med sociala inslag anordnats av 
Tillväxtverket.
Kansliet har under distansarbetet haft så gott som dag-
liga digitala möten, såväl ”kansliet checkar in” av mer 
social karaktär, som normala arbetsmöten. Detta har 
varit viktigt för arbetets genomförande men också av 
arbetsmiljöskäl. Två medarbetare har varit sjuka i Covid, 
distansarbetet möjliggjorde att de i hög utsträckning ändå 
kunde delta i arbetet.  

Kompetensförsörjning
Kansliets personal, samt den nationella utvecklare myn-
digheten har arbetsgivaransvar för, deltar i de konfe-
renser och seminarier som NFH arrangerar. Personalen 
deltar även i tillämpliga delar av Tillväxtverkets kompe-
tensutvecklande åtgärder samt deltar i konferenser inom 
det kulturpolitiska området och myndighetens kärnom-
råden. 

NÄMND OCH KANSLI
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Ledamöter Nämnden för hemslöjdsfrågor från vänster till höger:
Frida Arnqvist Engström, Hanna Råman, Zandra Ahl, Bertil Björk, Tina 
Ehn, Henrik Orrje, Pratik Vithlani, Karin Lindvall och Jörgen Sundqvist

Tabell 7
Nämnden för hemslöjdsfrågor 2020

Förordnande Arvode kr*1 Andra uppdrag*2

Tina Ehn
fd riksdagsledamot, Hunnebostrand

Ordförande 160701-190630
190701-220630

20 004 ordförande för stiftelsen Stenebyskolan

Zandra Ahl
konsthantverkare, Stockholm

Ledamot 130701 - 160630 
samt vice ordförande 160701-
190630, 190701-220630

9 750 Alhansa Investment AB med dotterbo-
lag, ledamot
Z Ahl Design AB, ägare

Frida Arnqvist Engström,
journalist, författare och föreläsare, Stockholm

Ledamot 160701-190630 samt
190701-220630

6 825

Bertil Björk
verksamhetschef STPLN, Malmö

Ledamot 190701-220630 6 825 ”The advisory board of Anna Lindh 
Foundation network in Sweden”, 
ledamot 

Karin Lindvall
fd länsmuseichef/landsantikvarie, Nyköping

Ledamot 190701-220630 4 875

Henrik Orrje
administrativ chef,  Statens konstråd, Stockholm

Ledamot 190701-220630 5 850 Nordisk kulturfond, sakkunnig
Svensk Form, t.f. ordförande

Hanna Råman
samisk slöjdare och designer, Vittangi

Ledamot 160701-190630 samt 
190701-220630

5 850

Jörgen Sundqvist
slöjdare, Umeå

Ledamot 160701-190630 samt
190701-220630

4 875

Pratik Vithlani
vd, entreprenör, kulturstrateg, Stockholm

Ledamot 161201-190630 samt 
190701-220630

5 850 AB TYP Kulturkapital, ledamot

*1 avser utbetalade arvoden under 2020 (exkl. skatter och sociala avgifter)
*2 avser uppdrag som styrelseledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag

*1 Avser utbetalade arvoden under 2020 (exkl. skatter och sociala avgifter)
*2 avser uppdrag som styrelseledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag
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Ekonomi
Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) lämnar endast en 
årlig verksamhetsredogörelse och behöver inte lämna 
en årsredovisning enligt bestämmelserna i förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 
NFHs räkenskaper ingår och granskas som en del av 
Tillväxtverkets årsredovisning.
Tillväxtverkets handhar även fakturahantering och bi-
dragsutbetalningar liksom personaladministrativt arbete. 
Mycket av ekonomi- och personalhantering hanteras 
även av Statens Servicecenter.

Nämndens kansli ansvarar dock för framtagning av un-
derlag, kontering, budgetering, granskning och uppfölj-
ning.

Tabell 8   Verksamhetens intäkter och kostnader (tkr)
2020 2019 2018

Anslag förvaltning (4:3 ap 1) 2 602 2 588 2 579

Anslag främjande (4:3 ap 2) 9 112 9 063 9 032

Summa anslag 11 714 11 651 11 611

Ingående överföringsbelopp 11 77 29

Ing från externa medel, se tabell 11 20 39 0

Summa året 11 745 11 767 11 640 

Kostnader under året, se tabell 9 och 10 11 731 11 756 11 555

Utgående överföringsbelopp, endast från ap 1 13 11 77

Tabell 9   Kostnader under förvaltningsanslag (4:3 ap 1) (tkr)
4:3 ap 1 2020 2019 2018

Löner 2 407 2329 2 160

Nämnd 130 159 159

Kommunikation 26 75 150

Kansli 37 91 58

Summa 2 600 2654 2 527

Tabell 10  Kostnader under främjandeanslag (4:3 ap 2) (tkr)
4:3 ap 2 2020 2019 2018

Fortbildning och samordning, inkl kost från ext medel (tabell 11) 892 667 852

Verksamhetsbidrag 2 160 2 260 1 860

Organisationsbidrag 4 000 4 200 4 200

Nationell utvecklare 502 608 437

Projektmedel 1 577 1367 1 679

Summa 9 131 9 102 9 028

Tabell 11  Externa bidrag 2020 (tkr)
Finansiär, benämning Ing balans Intäkter Kost Utg balans

M och A Wallenbergs minnesfond, Hemslöjdens samlingar, Barn och ung-
dom, NFH-projekt, forskning

100 0 20 80
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Nämnden för hemslöjdsfrågor

2021-02-17 2021-02-17

Tina Ehn
ordförande 

Zandra Ahl
vice ordförande

2021-02-17 2021-02-17

Frida Arnqvist Engström
ledamot

Bertil Björk
ledamot

2021-02-17 2021-02-17

Karin Lindvall
ledamot 

Henrik Orrje
ledamot

2021-02-17 2021-02-17

Hanna Råman
ledamot 

Jörgen Sundqvist
ledamot

2021-02-17 2021-02-17

Pratik Vithlani
ledamot

Friedrike Roedenbeck
kanslichef
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