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Människor som börjar att skapa genom slöjden,
fängslas också ofta av själva görandet, den långa
resan börjar som kanske aldrig kommer att ta
slut, för det är så mycket som är möjligt. Ett
nytt material, en ny teknik eller ny inspiration
som bjuder lusten att pröva nya idéer igen och
igen.
Slöjda är att göra, och för många är det gränslöst
och mönsteroberoende, medan det för andra är
viktigt med klara ramar, mönster och tekniker.
Kunskaper och erfarenheter är något som genom
historien gett människor och samhällen så
mycket unikt och vackert. Nu som då, finns det
trappsteg i utvecklingen runt allt det vi människor ger oss i kast med. Det finns en del i allt det
vi ofta betraktar som slöjd som är självklart, och
det finns sådant som hamnar i gränslandet. Men
gränserna behöver vara generösa och välkomna
både det enkla, lätta och roliga, likväl som det
behövs kvalité, kompetens, kunskap och kritik.
I Nämnden för hemslöjdsfrågor möter vi tydlighet och traditionellt, likväl som vi möter det
oförutsedda, svårfångade och gränsöverskridande. Speciellt blir det tydligt när vi hanterar
alla de spännande ansökningar som inkommer
till nämnden varje höst. Vi har som uppdrag att
medverka till att projekten ska stimulera och
utveckla slöjd och handgjort skapande, i alla
dess former och uttryck. För nämnden är därmed
projektbidragen ett viktigt verktyg i arbetet med
att nå fler, bidra till att utveckla nya arbetsformer, utforska idéer, och vidga målgruppen.

sökningar, till ett sammanlagt värde av drygt
7,3 miljoner kr. Vid nämndens sammanträde
beslutades att bevilja 11 olika projekt till ett
sammanlagt värde av 1,4 miljoner kr. Idéer som
använder slöjden så att den ställer frågor om
oss och den tid vi lever i, om världen vi delar,
kultur, relationer och rötter.
Grunden för slöjdandet i Sverige står föreningslivet för. Lokala hemslöjdsföreningar, dess
förtroendevalda och Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR. Därtill kommer
även landets hemslöjdskonsulenter och nationella utvecklare.
Sammanlagt pågår det så mycket inom området
slöjd i Sverige och det är glädjande på många
vis. Oroande är det däremot att statsanslaget
till slöjden inte ökar, vilket kommer påverka
möjligheter att satsa på många av de fantastiska
projekt, föreningar och utvecklingsmöjligheter
som finns inom slöjdens område.
Arbetet på myndigheten fortsätter med full
fart framåt genom ett kompetent och engagerat
kansli, och det trots besparingar och utmaningar
som följer av det. Kommande år är valår och
det innebär att många frågor försvinner i bruset
av andra händelser. Min förhoppning är ändå
att slöjden kommer märkas och synas i diskussioner, utställningar och via människors engagemang. Utveckling för en hållbar värld kräver
slöjd!
Tina Ehn
Ordförande

Foto: Carolina Bruseman

EKONOMISK ÖVERSIKT

Inför budgetåret 2017 inkom 63 projektan-
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INTRODUKTION
Organisation
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet och med
Tillväxtverket som värdmyndighet.

FRÄMJANDE
Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2017:
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.

NFH planerar, samordnar och gör insatser för hemslöjdsområdet genom att
•

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

•

omvärldsbevaka och sprida information tillhörande slöjdområdet,

•

fördela bidrag i form av organisations-, verksamhets- och projektbidrag och

•

anordna konferenser och seminarier.

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en nämndmyndighet vilket innebär att nämnden har fullt ansvar.
Nämndledamöterna utses av regeringen. 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.

Den ekonomiskt mest omfattande delen av
Nämnden för hemslöjdsfrågors, NFHs, främjande är bidragsgivning. Cirka 80 % av budgeten används till organisations-, verksamhets- och
projektbidrag. Det enskilt största bidraget är till
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund,
SHR, 4,2 mkr i organisationsbidrag. Bidrag till
regionalt hemslöjdsfrämjande i Stockholms län
fördelas av NFH men ingår inte i NFHs budget.

Läs mer sidan 6.
Fortbildning och årlig informationskonferens
är en viktig del av NFHs verksamhet som tar
mycket av kansliets tid men utgör en förhållandevis liten post i budget.
NFH redovisar särskilda insatser ur perspektiven
barn och unga, kulturarv, vidgat deltagande/
mångfald och hållbar utveckling.

Ekonomisk översikt
NFH tilldelades i 2017 års regleringsbrev 2 566 tkr för täckande av förvaltningskostnader och
8 985 tkr för främjande av hemslöjd. De största främjandeposterna i 2017 års budget är organisationsbidrag till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund 4 200 tkr, verksamhetsbidrag till Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji 1 860 tkr och projektbidrag 1 400 tkr.

Främjande av hemslöjd (tkr)
Projektmedel; 1 400
Nationell utvecklare 50 %;
244
Nationell utvecklare 100 %;
616

Fortbildning; 515
Hemslöjdens samlingar,
licens; 192

Sameslöjdstiftelsen
Sámi Duodji; 1 860

Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund; 4 200

Foto: Marie Fagerlind
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Utfall 2017 avseende främjande av hemslöjd, anslag 4:3 ap2, se tabell 16 sid 35.
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Främjande

Främjande

Verksamhetsbidrag - hemslöjdskonsulenter
Regional konsulentverksamhet

Slöjdresidens

Mot bakgrund av att Stockholms Läns Landsting, SLL, inte ingår i samverkansmodellen
disponerar Tillväxtverket genom skrivning i Statens Kulturråds regleringsbrev under bidrag till
regional kulturverksamhet, medel till konsulentverksamhet hemslöjd. Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, ansvarar för att lämna detta bidrag
till huvudmannen för länshemslöjdskonsulentverksamheten i Stockholms län, samt att följa
upp verksamheten. Bidraget ingår inte i NFHs
ekonomiska redovisning.

Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm
utvecklade under 2016 pilotprojektet Plats för
slöjd, ett residensprogram för slöjdare. Målet är
att skapa en grund för utveckling en ny publik
plattform vilken kan undersöka, lyfta fram,
belysa och diskutera slöjden samt dess roll och
relevans i vår samtid och därmed bidra till att
stärka slöjden som kulturområde. Projektet
fortsätter och utökas 2018 med finansiering från
NFH och Kulturrådet.

Regional hemslöjdsfrämjande
verksamhet i Stockholm

I Stockholms län finns cirka 10 700 får och
ett spinneri, Solkustens spinneri. Genom att
prioritera olika aktiviteter och arrangemang runt
materialet ull ökar intresset från olika grupper. Konsulentverksamheten har fått ett större
nätverk av både tillverkare, producenter och
allmänhet som vill lära mer, men som också
som kan mycket om ull, och som gärna vill dela
med sig av sin kunskap. Under året har flera
olika grupper med spånad som tema har startat.
Mötesplatsen Kul med ull, ett samarbete mellan
Slöjd Stockholm med huvudman, Järfälla kommun och civilsamhället syftar till att utveckla
ullföretagande i Stockholms län. Målet är att öka
kunskaper kring ull och dess egenskaper samt
att skapa ett större kontaktnät mellan hemslöjdskonsulenter, utövare och producenter.

Huvudman
Huvudman för länshemslöjdskonsulenterna,
Slöjd Stockholm, har under 2017 varit stiftelsen Stockholms läns museum. Fyra heltids
konsulenttjänster, samt en deltids kursadministratör har varit knutna till verksamheten.
NFH och SLLs kulturförvaltning har under året
haft tre möten för att diskutera huvudmannaskapsfrågan för länshemslöjdskonsulenterna
samt storleken på det statliga bidraget till verksamheten. Vid ett av mötena deltog en representant för Statens Kulturråd.
Inga beslut som rör Slöjd Stockholm har tagits
utifrån den utredning som genomfördes 2016
angående Länskulturfunktionernas organisation
och samverkan (SLL Dnr KN 2016/94).

Ull

Publik verksamhet
12-14 maj 2017 genomfördes en träslöjdsfestivalen Trä, folk och verktyg i samarbete med Subtopia/Upplev Botkyrka AB. Evenemanget vände
sig till slöjdintresserade i alla åldrar och innehöll
prova-på-verksamhet, fördjupande workshopar,
föredrag, demonstration av slöjd och viss försäljning. Festivalen finansierades i huvudsak med
hjälp av deltagaravgifter. Närmare 290 betalande
deltagare slöjdade tillsammans under tre dagar.

Barn och unga
Slöjd Stockholm har fungerat som arbetsgivare
för två olika typer av Kultursommarjobb under
året.
Slöjd och Musik är ett sommarjobb som fokuserar på att skapa arbetstillfällen för ungdomar
från särskolan. Tio ungdomar arbetade under tre
veckors tid tillsammans med två handledare från
musik- och skaparverksamheten Kapellet.
Arrangörssommarjobb är ett sommarjobb som
fokuserar på att ge ungdomar en arrangörs-

Slöjd Stockholm har under 2017 genomfört
två slöjdhandledarutbildningar med totalt 32
deltagare.
Under året har öppna slöjdträffar arrangerats en
gång per månad för ungdomar och unga vuxna.
Träffarna har skett under skolterminerna och
varit gratis.

Nationella utvecklare
Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2017:
ap.2 Främjande av hemslöjd. Anslagsposten ska även användas för bidrag till rikskonsulentverksamhet.

Huvudman för nationell utvecklare (tidigare
rikskonsulent) kan vara NFH eller annan part.
Under 2017 finansierades cirka 4,5 nationella
utvecklartjänster av NFHs främjandeanslag.
NFH var huvudman för en heltids (tjänstledig
20 % april - december) nationell utvecklartjänst
med inriktning barn och unga/mångfald, samt
en halvtidstjänst (föräldraledig och arbetade
endast cirka 25 % av året) med inriktning kommunikation, båda har haft sin arbetsplats på
nämndens kansli.
NFH bidrar till finansiering av tre nationella
utvecklare samisk slöjd, samtliga har Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji som huvudman och
sin arbetsplats på stiftelsens kansli i Jokkmokk.
Sameslöjdstiftelsens Sámi Duodjis finansiering
utgörs av NFHs bidrag till nationella utvecklartjänster samt Sametingets kulturråds verksamhetsstöd, sammanlagt cirka 4 mkr. Utvecklarna
har under 2017 haft inriktning hantverk/kulturarv, näring/företagande och marknadsföring/
kommunikation.
Romska kulturcentret i Malmö har under året
tillskrivit Kulturdepartementet 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 är en utvecklarfunktion
nödvändig, vilket inte är möjligt för den ideella
organisationen att finansiera.

Under våren arrangerades en separatistisk täljkurs för enbart kvinnor. Detta visade sig vara så
populärt att mer än tre fullbokade kurser hade
kunnat arrangeras under året.

utbildning. Ungdomarna skulle få så mycket
kunskap i arrangörskap att de kunde själva skapa
och driva olika typer av slöjdaktiviteter under
festivalen We are Sthlm.

Nationella utvecklare sameslöjd
Under 2017 har Sameslöjdstiftelsen Sámi
Duodjis styrelse inlett en dialog med NFHs
kansli för att få möjlighet att diskutera den
situation som uppkommit i och med att Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji under 2015-2016
ackumulerat ett ekonomiskt underskott på cirka
1,6 mkr. Stiftelsen har kontaktat Sametinget
och NFH för att meddela att man under 2018
kommer att se över ekonomi och organisation
vilket kan komma att leda till personalminskningar.
NFH har även haft möte med stiftelsens VD
samt en av de nationella utvecklarna för att diskutera hur stiftelsen och nationella utvecklarna
i högre grad kan verka nationellt och knyta
närmare kontakter med regionerna.
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993
av Svenska Samernas Riksförbund och riksorganisationenSame Ätnam. Stiftelsens viktigaste
uppgifter är att marknadsföra och sprida information om duodji samt stödja duojárat, läs mer
om begreppen nedan. De tre nationella utvecklarna i sameslöjd har arbetsplats på sameslöjdstiftelsens Sámi Duodjis kansli i Jokkmokk.
Utvecklarna har inriktning hantverk/kulturarv,
näring/företagande och marknadsföring/kommunikation.

Trä, folk och verktyg Foto: Marie Fagerlind
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I begreppet duodji innefattas sameslöjd,
samiskt konsthantverk, samiskt hantverk,
formgivning och design. I begreppet duojárat
innefattas samiska slöjdare, samiska konsthantverkare, samiska formgivare och samiska
designers.

Duodjimärket

I Sameslöjdstiftelsens Sámi Duodjis nätverk
ingår cirka 690 duojárat varav cirka 200 är
näringsverksamma.

Samerådet äger duodjimärket, som administreras
av samiska slöjdorganisationer i respektive land.
I Sverige är det Same Ätnam, en av Sameslöjdstiftelsens Sámi Duodjis stiftare som äger och
förvaltar märket via Sameslöjdstiftelsen Sámi
Duodji.

Finansiärer av verksamheten är huvudsakligen
Sametingets kulturråds verksamhetsstöd samt
verksamhetsbidrag till nationella utvecklartjänster från NFH.
Barn och ungdomsverksamhet
Under 2017 har Sameslöjdstiftelsens Sámi
Duodjis Barnens Rajd hyrts ut vid fem tillfällen.
Barnens rajd är ett pedagogiskt material för barn
i åldern 6–12 år. Genom att leka och praktiskt
studera föremål och företeelser, lär de känna samisk kultur och hur den har formats. Aktiviteter
kan vara att hämta renar, packa pulkor, klövja
renar, leda rajden, och sätta upp kåtan, flytta in i
kåtan, leka och prova på hur de olika föremålen
användes.
Ett tre dagars läger där barnen utifrån en berättelse inspireras till skapande arrangerades i Nikkaluokta. Nationella utvecklarna har medverkat
med informationsinsatser för elever på sameskolan i Jokkmokk och Lapplands Gymnasium.

Samerådet är samernas gemensamma ideella,
kulturpolitiska och politiska institution som är
verksam i Norge, Sverige, Ryssland och Finland
som en samarbetsorganisation för samiska organisationer.

Samerådet har skapat Sámi Duodjimärket som
ett varumärke för samisk slöjd. Syftet med
märket är att visa köparen att produkten är skapad av samer, märket skall hindra kopiering av
samiska produkter och illojal konkurrens, märket skall bidra till att höja kvalitén på samiska
hantverksprodukter och vara ett kännetecken för
samiskt hantverk och en levande tradition.
Under 2017 har Sameslöjdstiftelsen Sámi
Duodji hanterat och godkänt nio ansökningar
om att få använda märket, av de sökande var åtta
kvinnor och en man.
Utställningsverksamhet
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji tidigare producerade utställningar Modern Classics och Made
in Sapmi har under tio månaders tid visats på
Sverresborg Tröndelag Folkemuseum i Norge.
67 000 besökare har sett utställningarna.

Organisationsbidrag Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2017:
Anslagsposten ska användas för organisationsbidrag till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

Organisation
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund,
SHR, är en idéburen organisation med ideella
regionala föreningar som medlemmar. Antalet
föreningar/förbund har under 2017 minskat från
89 till 88.
Till SHR kan enligt stadgan endast ideella
länshemslöjdsföreningar eller motsvarande,
som har till syfte att främja hemslöjd i Sverige,
antas som medlemmar. Lokalföreningarna har
sitt medlemskap i länsföreningarna/förbunden
och de enskilda medlemmar i den förening de
väljer, dock inte riksförbundet. Antalet enskilda
medlemmar är ca 14 000.
Tabell 1
Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund
2017
2016
Antal enskilda
medlemmar
Antal föreningar
inom riksförbundet

2015

14 191

14 264

13 860

88

89

89

SHR har under 2017 erhållit 4,2 mkr i organisationsbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor,
NFH. NFH har därutöver finansierat licens för
Digitalt museum med mera uppgående till ca
200 tkr.
Uppföljning av organisationsbidraget har skett
i form av att möten hållits mellan SHRs ordförande och verksamhetsledare samt NFHs
ordförande och kanslichef, samt fortlöpande
möten mellan verksamhetsledaren och kanslichefen. Utöver uppföljningsmötena utgör SHRs
årsredovisning samt verksamhetsberättelse
redovisningshandlingar.

Organisationsutveckling

8

SHR har under året antagit en strategi och verksamhetsplan för 2018- 2021. Förbundets mål är
”att forma en stabil, väl strukturerad, modern och
funktionsgrundad organisation där medlemmarna
är i fokus och där fler vill vara medlemmar, samt
att ha en verksamhet med budget i balans.”
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På SHRs föreningsstämma i maj valdes ny
ordförande samt fem nya styrelsemedlemmar
av totalt åtta ordinarie ledamöter. Under året har
även ny verksamhetsledare för SHR rekryterats,
vilken tillträder sin tjänst 1/1 2018.

Ekonomi
SHR har under senaste året skapat ett positivt
resultat på ca 1,1 mkr genom avveckling av butiken Svensk Slöjd samt det av Postkodlotteriet
finansierade projektet Do It Together. Kansliet
hade i medeltal fyra anställda.

Gesäll- och mästarbrev

Organisationsbidrag

Foto: Sami Duodji

Prioriterade områden 2018-21 är organisationsutveckling, slöjdinnovation och kunskap samt
opinionsbildning.

SHR utfärdar sedan tidigare gesäll- och mästarbrev i handvävning, broderi,
stickning och träslöjd. Sedan
2017 omfattas även krukmakare
och träbildhuggare av möjligheten att via SHR avlägga gesällprov och ta mästarbrev. Totalt har
SHR utfärdat sex gesällbrev och
tretton mästarbrev under 2017.

Hemslöjdens samlingar
SHRs och NFHs samarbete
kring digitaliseringen av HemGesällprov Karl Sjögren, foto: Karl Sjögren
slöjdens samlingar, där SHR
förvaltar databasen samt stöttar föreningarna,
och NFH bekostar licensen för Digitalt Museum
har pågått ungefär fem år. I dagsläget är nitton
föreningar deldatabasägare och arbetar med sina
databaser. 14 av dessa föreningar har publicerat
material på Digitalt museum, där 11 415 föremål
publicerats.
Med finansiering ifrån stiftelsen Lars Hiertas
Minne och Riksantikvarieämbetet publiceras nu
Zickermans studiesamling på Digitalt museum,
arbetet slutförs under 2018.
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Projektbidrag
Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2017

Alla ledamöter har under hela beredningstiden
tillgång till samtliga ansökningar och kan skriva
yttranden eller uppmärksamma ansökningar som
inte kommit med i första urvalet.

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, fördelar
en gång per år bidrag till projekt som stimulerar
och utvecklar slöjd och handgjort skapande i
alla dess former och uttryck.
Projektbidragen är ett viktigt verktyg för NFH
i arbetet med att nå fler och därmed mer intressanta och komplexa resultat. Bidragen bidrar till
att utveckla nya arbetsformer, utforska idéer och
vidga målgruppen. Bidragen är även en viktig
resurs i arbetet med att stärka förnyelse och utveckling i samverkan med den regionala nivån.
Projektbidrag söks av såväl institutioner, organisationer som enskilda näringsidkare. Beslut om
fördelning av projektbidrag görs av nämndens
ledamöter en gång per år.
Inför ansökningsperioden 2017 hade ansökningsförfarandet förenklats jämfört med tidigare
år. Ansökan bestod av en blankett i PDF-format
som laddades ned från webbsidan och fylldes i
innan den skickades in via e-post. Dock måste
denna elektroniska ansökan kompletteras med
en underskrift på papper som skickades in per
post. NFH ser att den förenklade ansökan öppnat
upp för betydligt fler sökande.
Inför budgetåret 2017 inkom 63 ansökningar att
jämföra med antalet ansökningar inför budgetåret 2016 som var 43 st; en ökning med hela 46 %.
Intresset för att söka projekt inom området har
stadigt ökat, se tabell 2. De senaste 15 åren har
dock anslagen till projektbidrag varit oförändrade; 1,3-15, milj kr, se tabell 2.
NFH skiljer mellan projekt som undersöker
förutsättningar och är förberedande respektive
projekt som förverkligar och genomför:
Utvecklingsbidrag
Utvecklingsbidrag används för planerings- och
researcharbete, pilot- eller förstudie inför en
större projektansökan. Ingen medfinansiering
krävs. Maxbelopp: 50 000 kr.
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Projektbidrag
Projektbidrag kan vara stort eller litet, kort
eller flerårigt. Krav ställs på genomarbetad
projektplan, fler samarbetsparter och ytterligare
finansiering. NFH stöttar sällan projekt med mer
än 50 % av projektets totala budget. Maxbelopp:
500 000 kr. Ingen medfinansiering krävs för
projektansökningar under 100 000 kr.

Inom NFH finns bestämmelser för behandling
av jäv. Bestämmelserna delges ledamöterna i
nämnden och beredningsgruppen inför beredning och beslut om fördelning av projektbidrag.

Beviljade projektbidrag 2017
Vid nämndens sammanträde den 12 december
2016 beviljades sammanlagt 1,4 mkr i projektbidrag fördelat på 11 projekt för genomförande
under budgetåret 2017.

Efter beslut om vilka projektansökningar som
beviljats sker utbetalning med 85 % vid årets
början. Resterande 15 % utbetalas efter projektet
slutredovisats före årsskiftet samt godkänts av
handläggare och kanslichef. Under projektets
gång gör NFH avstämningar med projektägarna.

Tabell 2
Projektbidrag
2017
Antal inkomna
Summa inkomna
ansökningar, tkr
Antal beviljade
projekt
Summa beviljade
projektbidrag, tkr

2016

2015

63

43

32

7 389

6 096

4 267

11

11

12

1 400

1 335

1 343

Beredning och handläggning av
projektansökningar
NFH utgår i sin bedömning av projektansökningar från de nationella kulturpolitiska målen.
Projekt som lägger vikt vid nya metoder för att
nå vidgat deltagande prioriteras. NFH bedömer
projekt utifrån följande kriterier: nyskapande/
nytänkande, utvecklande/hög påverkansgrad,
kulturell och konstnärlig kvalitet, kompetens/
genomförbarhet, risktagande, samverkande
parters insats, önskvärd effekt/resultat och långsiktighet.
Beredning av ansökningarna
NFHs kansli gör en första genomläsning av ansökningarna och väljer ut ansökningar som går
vidare till nämndens ledamöter för bedömning.
Ledamöterna får i uppdrag att läsa och yttra
sig om ett antal projektansökningar vardera.
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Tabell 3 Beviljade projekt
Projekt
För slöjden i fritiden
Ingen matt visit
Slöjdverksamhet Järvaområdet
Slöjdinnovation i samverkan för en
hållbar utveckling
Team Slöjd
Hemslöjd Humaniora
Ta i hand – år 2
Romskt hantverk igår, idag, imorgon
Fred, frihet och hållbar utveckling
Next level craft on tour
Gatan är vårt galleri

Tabell 4 Projekt fokusområden
2017
Barn och unga
300
Näringsfrågor
50
Hållbar utveckling
150
Forskning och utveckling
0
Kommunikation
300
Kulturarv
250
Integration
350
SUMMA
1 400

Projektägare
Region Värmland
Josefin Gäfvert
Stockholms läns hemslöjdsförening
Way Out Productions
Konstepidemin
Region Jönköpings län
SV Västra Götaland
Romskt kulturcenter i Malmö
Livstycket
Aia Jüdes
Elisabeth Bucht/Garnapa

2016
155
175
100
243
0
300
100
1 335

Beviljat belopp
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
300 000
250 000
250 000
100 000
200 000
50 000

2015
200
450
0
450
300
150
0
1 293
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För slöjden i fritiden - 50 000 kr
Projektägare Slöjd Region Värmland
En förstudie i Värmland med syfte att stärka utvecklingen
av slöjd ur ett ungdomsperspektiv genom att erbjuda lokala
aktörer en djupare förståelse inom slöjdområdet. En flexibel
utbildningsmodell för befintliga
verksamheter
inom fritidsområdet som vill utveckla sitt arbete
med hemslöjd
arbetades fram.

Ingen matt visit
- 50 000 kr

Förstudie slöjdverksamhet i
Järvaområdet - 50 000 kr

Slöjdinnovation i samverkan för
en hållbar utveckling - 50 000 kr

Projektägare Josefin
Gäfvert

Projektägare Stockholms läns hemslöjdsförening

Projektägare Way Out Productions

Inom projektet kartlades kluster, kulturbärare och
föreningsliv i Järvområdet med syfte att hitta nya
samarbetsparter och skapa verksamhet med befintliga aktörer i området samt spridit informeration
om projektet på och deltagit i arrangemang med
prova-på-slöjd.

Utvecklingsbidrag för att planera ett större och flerårigt projekt som bygger vidare på designforsknings-projektet Beyond
the Basket som drivs av Helena Hansson, doktorand på HDK/
Steneby sedan 2012. Forskningen som handlar om frugal innovation visar på starka
kopplingar till slöjd
och som länkar till
den lokala hantverks-innovations
traditionen i Kenya
- Jua Kali.

En förstudie för att skapa
intresse och förståelse för
det handvävda att på sikt få
människor att se det som
något att investera i och
köpa till sina hem. Inom
projektet vävdes mattor med inspiration från stockholmare och
deras hem. Det handvävda placerades i staden, för att uppmärksamma att det som oftast se som lantligt och traditionell också
kan vara något modernt.

Hemslöjd Humaniora - 300 000 kr
Projektägare Region Jönköpings län

Team Slöjd - 50 000 kr
Projektägare Konstepidemin Barn och unga
Ett nyskapande och gränsöverskridande projekt där kultur och
idrott möttes. Precis som att ingå i ett fotbollslag ska man ingå i
gemenskapen i ett ”slöjd-lag”: Team Slöjd. Workshops med ca 30 st
11-åringar, ett tjej- och ett killag genomfördes. Våra val av ”teknik”,
repslagning och tryck, engagerade och var relevanta för deltagarna
och funkade ”lika bra på killar som tjejer.”

Romskt hantverk igår, idag
imorgon - 250 000 kr

Ett påverkansprojekt som
genom att lyfta in hemslöjd
i olika fält; filosofi, idéhistoria, genusvetenskap, sociologi, psykologi, vill fördjupa
och bredda synen på det
handgjorda skapandet. Inom
projektet genomfördes
publika samtal om folkdräkt, genus, tyst kunskap i
samarbete med Jönköpings
läns museum samt deltagit i
två av Filosofiska rummets
radioprogram.

Fred, frihet och hållbar utveckling 100 000 kr

Projektägare Romska kulturcentret i Malmö
Det fleråriga projektet arbetar för att skapa förutsättningar för nya unga romska hantverkare genom utbildning i
samverkan med erkända romska hantverkare och konstnärer. Det finns
behov av nya unga
krafter som tar vid
och kan utveckla
och skapa förutsättningar för att det
romska hantverket
bevaras. Projektet
riktar sig till 8-10
deltagare i Skåne.
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Projektägare Livstycket
Projektet har med utgångspunkt från
äldre svenska bonader men också
med internationella kända bonader
skapat sina egna verk med influenser
av sina egna hemländers bonader.
Man ville prata om och brodera det
som kändes bra, det man kom ihåg från sina hemländers broderier.
De flesta hade upplevt krig och flykt undan krig men detta ville man
inte påminnas om och inte brodera men successivt började man prata
om sina upplevelser. Detta var ett stort steg för många! Deltagarna var
mycket medvetna om att krig inte skapar hållbarhet men alla kände att
deras bonader visar på hållbarhet i en framtid i ett nytt land.
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Ta i hand - att mötas genom slöjd
och handarbete, år 2 - 250 000 kr
Projektägare SV Västra Götaland/Ta i hand
Ett flerårigt projekt med en enkel idé i grunden: att med lokal utgångspunkt använda den världsomspännande slöjden
för att skapa gemenskap mellan människor. Projektet har
byggt nätverk och nya kontakter, såväl mellan individer
som individer-organisationer. Ta i hand är en kontaktyta
som möjliggör arbetsmöjligheter utanför projektet och
därmed en breddad representation i andra organisationer.
Långsiktighet sker även i och med att projektet omvandlas
till en förening, där det är deltagare från projektet som
håller i trådarna. Erfarenheter från projektet har spridits
genom guideboken Slöjda gemenskap ihop med slöjdkoordinatorerna på KulturUngdom.

Next level craft on tour - 200 000 kr
Projektägare Aia Jüdes Next Level Craft
Next Level Craft är ett tvärdisciplinärt experimentellt sätt att tänka kring vad slöjd är, hur det
kan se ut och vem som slöjdar. Utställningen rör sig i gränslandet mellan slöjd, mode, design,
konst, dans och street art - men alltid med fokus på handgjort görande. Utställningen höjer
slöjdens status utanför det egna verksamhetsområdet. Next Level Craft visades på Svenska
Institutet i Paris oktober 2017 - januari 2018. På öppningen den 21 oktober kom över 2300
personer. Fransk TV och flera tidskrifter
har gjort reportage om utställningen. Utställningen var uppdaterad med ett antal
nya deltagare, sammanlagt 35 medverkande från bl a Västsverige och Skåne.
Det är ett annorlunda koncept med
musik, ljus, film och dans som skapar en
stark helhetsupplevelse och spännande
värld som lockar en yngre publik.

Gatan
är vårt
galleri 50 000 kr
Projektägare
Elisabeth
Bucht
Ett interaktivt
skapandeprojekt där konstnären utfört
workshops på åtta olika platser samt
i ett offentligt mindre synligt ”sidospår” som växte fram i samarbete med
unga flyktingar på framför allt nätet.
Ungdomarna skrev texter/poesi som
konstnären illustrerade.
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Fokus barn och unga

barn och unga
Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2017
Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppgift att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser
för att främja hemslöjd genom att öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika slöjdtekniker.

Nämnden för hemslöjdsfrågors, NFHs, nationella utvecklare samordnar och utvecklar
regional verksamhet inom området barn- och
unga. Utvecklaren står för omvärldsbevakning, kunskapsinsamling och metodstöd samt
fungerar som igångsättare och mentor gentemot
hemslöjdskonsulenter, riksorganisationer och
offentliga aktörer i hela landet.
NFH har de senaste åren satsat resurser på fortbildningar och dokumentationsmaterial kopplat
till barn och unga. Detta tror NFH är orsaken till
de senaste årens ökning av regionala hemslöjdskonsulenters arbete med barn och ungafrågor, se
tabell 5 nedan.
Tabell 5
Hur mycket av hemslöjdskonsulenternas
tid som avsätts till arbete med barn och
unga*
2017
2016
2015
Summa

35%

34%

33%

*Uppgifter från Statens kulturråds uppföljning av det
regionala hemslöjdsfrämjandet.

Slöjdhandledarutbildning
NFH har under året i samarbete med Skånes
hemslöjdsförbund färdigställt ett nytt slöjdhandledarmaterial som beskriver metoder för att
arbeta med barn och unga. Materialet baseras på
de senaste tio årens erfarenheter av slöjdhandledning. Som komplement och stöd till de som
arrangerar utbildningarna har NFH tagit fram
Kursplan för grundutbildning av slöjdhandledare.

samarbete med Kulturskolerådet (dåvarande
SMOK) för att hjälpa de kommuner som vill
införa och utveckla slöjd i kulturskolan. Introduktionen av slöjd i kulturskolorna pågår
enligt en framtagen strategi. Exempelvis erbjuds
regionala informationsträffar till rektorer, kultursekreterare och politiker samt fortbildning
riktade till kulturskolepedagoger. Tillsammans
med hemslöjdskonsulenterna i Skåne, Västra
Götaland och Jämtland-Härjedalen presenterade
NFH hemslöjdens arbete med barn och unga på
Kulturskolans rikskonferens 2017. Ett femtontal
kommuner har nu slöjd inom sina verksamheter
bland annat Norrköping, Falun, Mölndal, Tjörn
och Eslöv.

I oktober arrangerade NFH, i samarbete med
region Uppsalas hemslöjdskonsulenter, en
tredagars fortbildning för regionala hemslöjdskonsulenter som arbetar med utbildningar av
slöjdhandledare för barn- och unga. Fokusdagarna fördjupade sig i den nyskrivna kursplanen i grundutbildning för slöjdhandledare. På
programmet stod bland annat föreläsningar i hur
barn och unga ska handledas med ett medvetet
funktions-och genusperspektiv samt workshops
i plåtslöjd och asktillverkning. Eva Wiman från
Uppsala kommun höll en föreläsning om hur
slöjdhandledare ska tänka för att lära och lära ut
genom parallella lärprocesser.

hemslöjdskonsulenetrna i Norrbotten och Sunderby folkhögskola.
Temat var ”Slöjden i samhället” och belyste
slöjden i förhållande till hållbarhetsaspekter,
hantverk resurser och kulturarv. NFHs nationella
utvecklare Marie Fagerlind höll en inledande föreläsning om Slöjden i samhället utanför skolans
värld samt modererade dagarna. Fem professionella utövare med kopplingar till fältet föreläste
och handledde workshops. Läs mer sidan 10.

Projektbidrag
Tre av årets projektbidrag har haft speciellt
fokus på barn och unga.
För slöjden i fritiden, Region Värmland

Craft teach

Team Slöjd, Konstepidemin barn och unga

I november arrangerade NFH en kompetensutveckling för slöjdpedagoger i samarbete med

Läs mer sidan 10.

Next Level Craft - on tour! Aia Jüdes

I NFHs remissvar på En inkluderande Kulturskola på egen grund ställer NFH sig positiva
till betänkandet men påpekar att om ett vidgat
deltagande och en större inkludering ska uppnås
i kulturskolorna är det nödvändigt att anpassa
verksamheterna till ungdomarnas önskemål
samt vidga kulturskolans utbud till att gälla fler
kulturuttryck och varierande arbetssätt. NFH
ser hemslöjd som en naturlig samarbetspart i
utvecklingen av kulturskolans verksamheter.

Foto: Marie Fagerlind

Dessa används nu av regionala konsulenter vid
slöjdhandledarutbildningar avsedda för bl a
grund-, för- och kulturskolepedagoger samt
hemslöjdsföreningar.

Slöjd i kulturskolan
NFH har i uppdrag att främja barn och ungas
möjligheter att vara kreativa med hjälp av slöjd,
slöjden behöver då vara på arenor där barn och
unga befinner sig. NFH inledde redan 2014 ett
Slöjdhandledarmaterial Foto: Marie Fagerlind
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Kulturarv

Immateriellt kulturarv
UNESCO

Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2017:
...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...

Hemslöjdens samlingar
Som ett led i stödet till föreningslivet och tillvaratagandet av hemslöjdens materialkunskap,
teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet
driver Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, tillsammans med Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund, SHR, samarbetsprojektet Hemslöjdens samlingar på Digitalt Museum. Samarbetet
rymmer stöd och fortbildningsinsatser gentemot
de föreningar som arbetar med sina samlingar
på Digitalt museum samt NFHs finansiering av
erforderliga licenser.
Ett seminarium inom ramen för Hemslöjdens
samlingar arrangerades med syfte att inspirera
och fortbilda företrädesvis de ideella föreningsaktiva krafter som arbetar med förvaltning och
utveckling av databaser och samlingar. Seminariet hölls i NFHs/Tillväxtverkets lokaler och
samlade ett fyrtiotal deltagare.
Under året beviljades SHR stöd med 220 tkr
från Riksantikvarieämbetets utlysning för ideellt
kulturarvsarbete, där syftet är att öka delaktigheten för allmänheten och att bevara, använda och
utveckla kulturarv. Bidraget användes av SHR
till att tillgängliggöra Zickermans studiesamling
på Digitalt museum.

Nationella minoriteter
Romska kulturcentret i Malmö driver, med start
i en förstudie 2016, sedan 2017 det fleråriga
projektet Romskt hantverk igår, idag, imorgon.
Projektet är inriktat på kartläggning av romskt
hantverk i Sverige samt praktisk hantverksutbildning för ett tiotal romska ungdomar i
Malmö. Kulturcentret arbetar bl a tillsammans
med Hälsinglands museum, Regionmuseet Kristianstad och Skånes hemslöjdsförbund. Projektet
är ett led i att synliggöra romskt hantverk, dels
för den egna gruppen men också för majoritetssamhället. Läs mer sidan 10.
Sedan 1960-talet finansierar NFH tjänster som
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nationella utvecklare sameslöjd, dessa har sedan
1996 Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji som
huvudman. Finansieringen är ett stöd till samiskt
kulturarv och dess utveckling. En av utvecklartjänsterna har inriktning hantverk/kulturarv. Läs
mer sidan 7.
NFH besvarade remissen Nästa steg?- Förslag
för en stärkt minoritetspolitik SOU 2017:60 med
särskilt fokus på romskt och samiskt kulturarv.

Ledarskapsutbildningen och
Hantverkslaboratoriet
NFH har fortlöpande samarbete med Institutionen
för kulturmiljövård, Göteborgs Universitet och
Hantverkslaboratoriet i Mariestad. Utbildningen
Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, 180 högskolepoäng, är en rekryteringsbas för hemslöjdskonsulenter och tjänstemän inom kulturarvssektorn. Studenterna besöker NFH under första
studieåret för att få information om nämndens
arbete och kansliets medarbetare håller föreläsningar på utbildningen. Under andra studieåret
finns möjlighet att göra en månads praktik på
nämndens kansli vilket under 2017 utnyttjades av
en student.
NFHs kanslichef ingår i styrgruppen för Hantverkslaboratoriet, HL, Göteborgs universitet. HL
är ett nationellt centrum för kulturmiljövårdens
hantverk med uppdrag att dokumentera och säkra
hotade hantverkskunskaper samt att säkra kvalitet
och utveckla metoder inom fältet kulturmiljöns
hantverk. HL ger kompetensutrymme för hantverkare att medverka i forskning och utvecklingsarbete om teknik och material. Under 2017 fattades
beslut om ett gästhantverkarprojekt för slöjdaren
Beth Moen, vilken får vetenskaplig handledning
och ekonomisk stöttning.
Det nätverk som organisationerna i HLs styrgrupp utgör, bestående av Riksantikvarieämbetet,
Sveriges Hembygdsförbund, Göteborgs Universitet, HL m.fl. är viktigt för NFH att vara en del av.
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Arbetet med att implementera UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet under
ledning av Institutet för språk och folkminnen,
ISOF, har under året bestått av kanslikontakter
och ett möte på Historiska museet för nodansvariga myndigheter.
NFH har under hösten 2017 lagt ut ett uppdrag
att förteckna vävning av trasmattor och därtill
hörande kunskap, för publicering på ISOFs
hemsida Levande traditioner.
NFHs kanslichef medverkade på Sörmlands
museums personaldag med en föredragning
om immateriellt kulturarv och arbetet med
UNESCOs konvention. Det nya museet som
öppnar i Nyköping under 2018 kommer att
lägga stor vikt vid att synliggöra slöjdens immateriella kulturarv.

och kom sig av att den av Barbro Wingstrands
instiftade femåriga gästprofessuren i slöjd och
hantverk vid Institutionen för kulturvård, GU,
nu upphörde. Innehavaren av gästprofessuren
textilkonstnär Annika Ekdahl och ett antal andra
föreläsare inom fältet bidrog till ett mycket
intressant och högkvalitativt seminarium om immateriellt kulturarv.

Projektbidrag
Ett av årets projekt har haft speciellt fokus på
kulturarv.
Fred, frihet och hållbar utveckling, Livstycket
Läs mer på sidan 12.

OMC group, Skills training and knowledgetransfer
Riksantikvarieämbetet, Göteborgs Universitet,
Hantverkslaboratoriet och NFH har gemensamt bjudit in EU-samarbetet the Open Method
of Coordinations grupp Skills, training and
knowledge transfer: traditional and emerging
heritage professions att förlägga sitt möte i maj
2018 till Hantverkslaboratoriet i Mariestad.

Textilt kulturarv
NFHs kanslichef och personal från NFHs kansli
besökte Vävmässan som arrangeras vart tredje
år, denna gång i Växjö. Ett evenemang som
samlade ca 8 000 besökare och som till stor del
möjliggjorts av ideella krafter. Mässan arrangeras av Svenska Vävrådet med stöd av regionala
hemslöjdskonsulenter och ideella föreningar.
Josefin Gäfvert föreläste om sitt av NFH finansierade projekt Ingen matt visit. Vävmässan är
ett utmärkt pedagogiskt exempel på hur immateriell kunskap förs vidare och utvecklas av ideell
sektor.
Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård, arrangerade i samarbete med Slöjd i Väst
och Nämnden för hemslöjdsfrågor seminariet Att
följa hjortar, om konst, kulturarv och hantverk
på Göteborgs Naturhistoriska museum. Seminariet behandlade konst, kultur och hantverk

Vävmässan Foto:Marie Fagerlind
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Vidgat deltagande och mångfald

Ekonomisk hållbarhet

Under 2017 har arbetet skett genom följande
former och samarbeten.

SlöjdCultures är namnet på ett samarbetete mellan hemslöjdskonsulenterna i Skåne, Stockholm,
Västra Götaland samt NFH. Samarbetet går ut
på att genom gemensamma workshops etablera
arbetssätt som främjar vidgat deltagande och
mångfald. Arbetet har kretsat kring att aktivt
skapa aktiviteter tillsammans med underrepresenterade grupper, att göra inkluderande bildval
och ett icke exkluderande språkbruk.

Slöjdkoordinator

Projektbidrag

Inom ramen för NFHs strategiska samarbete
med Västra Götalandsregionen har en heltidstjänst, delad mellan två personer, som slöjdkoordinator till hälften finansierats av NFH. Slöjdkoordinatorerna har kartlagt och dokumenterat
slöjdprojekt inom Västra Götalandsregionen i
syfte att samla erfarenheter kring metoder och
arbetssätt. De samlade erfarenheterna finns nu
dokumenterat i skriften Slöjda gemenskap – en
guide i mod och tålamod. Uppdraget avslutades under hösten med att slöjdkoordinatorerna
presenterade sitt arbete i en workshop för hemslöjdskonsulenter.

Fyra av årets projektbidrag har haft speciellt
fokus på vidgat deltagande och mångfald.

Vi lever i en allt mer globaliserad värld. Vi kan
inte sluta konsumera, men vi kan konsumera
smartare. Vi kan välja varor som bidrar till en
hållbar utveckling. Slöjdade saker har oftast hög
kvalitet och håller länge. Föremålen går dessutom ofta att reparera, man behöver inte kasta
och köpa nytt. Slöjd innebär varsam konsumtion. Produktionen av slöjdade föremål är ofta
resurssnål och kräver sällan långväga transporter. För många som slöjdar för eget bruk är
slöjden ett uttryck för en livshållning – man tar
avstånd från det som på 1960-talet kallades köp,
slit och släng. Men slöjden är också en näring
som bidrar till regional utveckling och skapar
arbetstillfällen.

Förstudie i slöjd i Järvaområdet, Stockholms
läns hemslöjdsförening

Social hållbarhet

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, arbetar
med mångfald i centrum i verksamhetens alla
delar.
Målet är att det offentligfinansierade institutionella slöjdandet i större utsträckning ska spegla
mångfalden detta avseende såväl etnicitet, religion, funktion och genus men även geografisk
spridning samt en variation av slöjdtekniker.

SlöjdCultures

Slöjden har en stark social funktion, den för
människor samman. Till exempel ordnas bland
annat stickkaféer och täljargillen, informella
samlingar där deltagarna lär av varandra.

Romskt hantverk igår, idag, imorgon, Romska
Kulturcentret i Malmö
Ta i hand, Studieförbundet Vuxenskolan Västra
Götaland

Slöjden har även en global och kollektiv dimension: slöjd i någon form finns i alla kulturer runt
om i världen. Den kan hjälpa oss att förstå andra
människor, en viktig funktion i ett mångkulturelltsamhälle.

Gatan är vårt galleri, Elisabeth Bucht/Garnapa
Läs mer sidan 10.

Agenda 2030 och frugal innovation
NFH arbetar med slöjdens perspektiv utifrån att
hållbar utveckling växer fram i samspelet mellan
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
Ekonomisk tillväxt till exempel får inte ske till
priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle
och en förstörd miljö. Dessa perspektiv genomsyrar de insatser som görs och är ett slags
slöjdens grundfundament då ordet slöjd kommer
från ordet slug som kan tolkas som ett smart sätt
att skapa utifrån de förutsättningar och material
som finns till hands vilket var förnyelsebart eller
innebar återbruk.

Ekologisk hållbarhet
Allt fler eftersträvar idag en livsstil som gyn-
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nar hållbar utveckling - vi mäter ekologiska
fotavtryck och köper ekologska produkter. Inom
slöjden finns en inbyggd kunskap om hållbarhet
och med kunskap kan individen göra egna val
som bidrar till ett hållbart samhälle. För många
som slöjdar är det självklart att använda material
från naturen som inte äventyrar den ekologiska
balansen. Många av de material som används
inom slöjden återbildas relativt fort i naturen: ull
kan klippas 1-2 gånger per år; lin kan skördas
och tas tillvara varje år. Material som ris, sly och
mindre träd ingår i snabba ekologiska kretslopp.
De återbildas många gånger fortare än material
som hämtas ur berggrunden, till exempel olja
som används till plast.

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE 2017

Foto: Friedrike Roedenbeck

Hållbar utveckling

De globala hållbarhetsmålen (SDG) antogs av
världens ledare vid ett historiskt FN-toppmöte
2015 och trädde officiellt i kraft den 1 januari
2016. Målen finns i kärnan av Agenda 2030
för hållbar utveckling, som syftar till att styra
världens ledare, individer, företag och organisationer till en hållbar global framtid. Fokus är att
avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter
och orättvisor i världen, att lösa klimatkrisen.
Målen är många, de är komplexa och sammanlänkade och kan skapa förvirring om hur de
ska angripas. Hållbarhet blir därmed ett globalt
problem som berör många lokalt, en ”glokal”
angelägenhet.
NFH och Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund, SHR, beslutade att tillsammans arbeta med hållbarhetsfrågorna med utgångspunkt

från målen i Agenda 2030. Forskaren Helena
Hansson, Högskolan för design och konsthantverk, engagerades för att leda totalt fyra workshops under 2017-18. Resultatet av den första
workshopen innebar att tre mål identifierades
som prioriterade att arbeta vidare med för NFH
och SHR. De prioriterade målen är god utbildning för alla, hållbar konsumtion och hållbara
städer och samhällen.
Helena Hansson ser tydliga kopplingar mellan
begreppet frugal innovation och slöjdande. ”I
den traditionella slöjden är sparsamhet, funktionalitet och kreativitet inbäddat som förutsättningar för skapandet. 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”. Läs mer sidan 13.

Projektbidrag
Två av årets projektbidrag har haft speciellt
fokus på hållbarhet.
Slöjdinnovation i samverkan för en hållbar
utveckling, Way Out Productions
Fred, frihet och hållbar utveckling, Livstycket

De globala hållbarhetsmålen
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Kommunikation

Nordiskt samarbete

Internationellt samarbete

Kanslichefen på Nämnden för hemslöjdsfrågor,
NFH, deltog i Nordisk Kulturfonds nätverksmöte för satsningen Handmade i Köpenhamn,
januari 2017. Tillsammans med Nordisk Kulturfond och Statens Kulturråd har NFH bjudit
in till ett nordiskt nätverksmöte för Handmade
i Stockholm 2018, under Stockholm Design
Week. Nordisk Kulturfonds seniorhandläggare
Nina Leppänen deltog på NFHs årskonferens
i Jönköping med en föredragning om fondens
Handmade satsning. Även Norges Husflidslag
bjöds in till NFHs årskonferens för att tala om
ett stort samarbetsprojekt om norsk ull som organisationen deltagit i. Intresset för ull i Sverige
är stort och parallellerna är många.

Intresset för inhemsk ull och stickning är mycket
stort och därför ordnade NFHs kansli ett möte
med arrangörerna av Shetland Wool Week, ett
internationellt mötesforum på Shetlandsöarna
kring stickning och ull som på kort tid blivit
stort och välkänt. Carol Christiansen, Textile
curator och Victoria Tait, Shetland Wool Week
coordinator vid Shetland Museum and Archives
berättade om hur Wool week byggts upp i samarbete mellan museum, besöksmålsarrangörer
och garnfabrikanter.

Ullialt
I april arrangerade Norges Husflidslag en tre
dagars konferens för att ”öka entusiasmen och
kunskapen om norsk ull”. Som föredragshållare
var många representanter från industrin, design,
jordbruk och hemslöjd inbjudna. Konferensen
räknade in 180 deltagare. Hemslöjdskonsulent
Annkristin Hult, Uppsala, representerade NFH
vid konferensen.

American- Scandinavian Foundations director Sally Yerkovich besökte NFHs kansli för
att diskutera ett stipendieprogram riktat mot
Scandinavian Folk Arts and Culture. Kansliet
informerade och lämnade kontaktuppgifter till
lämpliga svenska samarbetsparter.

Nämnden för hemslöjdsfrågors, NFHs, mål är
att uppfattas som en trovärdig, relevant och samtida myndighet som främjar och sprider kunskap
om hemslöjd. Här är kommunikationsarbetet av
stor vikt. Via konferenser, seminarier, webbplatsen, nyhetsbrev och samverkan med andra når
NFH sina viktigaste målgrupper; Kulturdepartementet, myndigheter, regioner och civilsamhällets organisationer.

Konferenser och seminarier
Under 2017 har NFH arrangerat konferenser
och seminarier samt varit medarrangör till flera
seminarier. Program och medverkande finns på
nfh.se

Konferenser
Kulturarv – kunskap, samhällsnytta och
deltagande, Jönköping 4-6 april
NFHs årliga konferens är en mötesplats för alla
som arbetar med och är engagerade i hemslöjdsfrågor i Sverige. Konferensen 2017 hölls
i Jönköping och genomfördes i samarbete med
Region Jönköpings län. Första dagen ägnades åt
informationsutbyte och nätverksmöten mellan regionala hemslöjdskonsulenter och NFH.
Andra dagen handlade om slöjd och hantverksdriven kunskap i en global samhällskontext och
avslutades med en inspirerande föreläsning av
Genusfotografen. Sista dagen hade som tema att
ta till vara gamla kunskaper i utvecklingen av
det nya och med hjälp av ny teknik åskådliggöra
kulturarv. Konferensen samlade 65 deltagare.
Fokus barn och unga, handledarutbildning,
Uppsala 2-4 oktober
Tre fortbildningsdagar för regionala hemslöjdskonsulenter som arbetar med barn och unga.
Utbildningsdagarna samlade 28 deltagare och
genomfördes i samarbete med hemslöjdskonsulenterna i Uppsala. Läs mer sidan 14.

Seminarier
Om digitalt varumärkesbyggande och
sociala medier, Stockholm 7 mars
Ett halvdags seminarium med sociala medierexperterna Deeped Niclas Strandh och Sara
Larsson Bernhard från Socialbydefault. Till

seminariet hade regionala hemslöjdskonsulenter
och utvecklare bjudits in tillsammans med kommunikatörerna på Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och Sameslöjdstiftelsen Sámi
Duodji. Seminariet samlade 10 deltagare. Läs
mer sidan 22.
Agenda 2030, Stockholm 13 juni
En workshop kring begreppen frugal innovation och FNs globala mål Agenda 2030 under
ledning av Helena Hansson från Göteborgs universitet. Workshopen samlade 20 deltagare från
NFHs kansli, Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbunds kansli, Hemslöjdens förlag och
tidningen Hemslöjd. Läs mer sidan 19.
Digitalisering av konst och kultur – möjligheter och utmaningar för kulturpolitiken,
Almedalen 3 juli
NFH samarrangerade
en dag på temat digitalisering under Almedalsveckan tillsammans med
Svenska Filminstitutet,
Konstnärsnämnden,
Kulturrådet, Kungliga
Biblioteket, Länsstyrelserna, Riksarkivet och
Riksteatern. Seminariets
olika programpunkter
samlade mellan 70-110
deltagare under dagen.
Målgrupper var kulturchefer och politiker på
regional, kommunal och
statlig nivå samt media.
Seminariet livesändes
och de olika programpunkterna finns publicerade genom Kulturrådets
kanal på YouTube. Läs
mer sidan 28.

Träskulptur Jögge Sundqvist Foto: Firedrike Roedenbeck

internationellt

Hemslöjdens samlingar – fjärde seminariet,
Stockholm 25 augusti
För fjärde gången anordnades ett seminarium om
Hemslöjdens samlingar. Denna gång låg fokus på
frågor kring hur samlingarna kan användas idag.
Seminariet samlade 40 deltagare på Västgötagatan
5 i Stockholm. Läs mer sidan 16.

Ull 2017, Slöjd Stockholm Foto: Andreas Sohlberg
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Att följa hjortar – om konst, kulturarv och
hantverk, Göteborg 27 september
Ett seminarium med utgångspunkt i Annika
Ekdahls gästprofessur och projekt om gobelängteknik vid Institutionen för kulturvård vid
Göteborgs universitet. Seminariet innehöll flera
föreläsare som belyste temat från olika discipliner. Ett samarrangemang med Institutionen för
kulturvård och Slöjd i Väst. Seminariet samlade
cirka 40 deltagare från hela landet. Läs mer
sidan 17.
Nationell Agenda – om utbildning och kulturföretagande, Stockholm 10 oktober
Ett gemensamt seminarium arrangerat av NFH
tillsammans med Stiftelsen Konsthantverkscentrum, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF), Sveriges designer och Svensk
Form. Fokus låg på hur bättre förutsättningar för
ett hållbart företagande kan skapas. Seminariet
samlade 14 deltagare på Västgötagatan 5, Stockholm. Läs mer sidan 31.
Craft: Teach, Sunderby folkhögskola 30-31
oktober
Två dagars kompetensutveckling för slöjdpedagoger i samarbete med Sunderby folkhögskola
och hemslöjdskonsulenterna i Norrbotten.
Temat för dagarna var ”Slöjden i samhället” och
belyste slöjden i förhållande till jordens resur-

Webbplats nfh.se
Webbplatsen är NFHs viktigaste kommunikationskanal. Genom den förmedlar myndigheten
sitt uppdrag och sprider nyheter om hemslöjdsområdet.
Under året har webbplatsen fått en uppdatering
och anpassning till senaste versionen av plattformen där den publiceras. Arbetet med att bygga
upp den nya sidan har gjorts till största delen på
NFHs kansli.
Webbplatsen är responsiv, dvs utseendet anpassas till besökarens skärmupplösning (dator,
surfplatta eller mobil), vilket idag är en nödvändighet. Antalet besök från mobiltelefon ökar stadigt, 4 026 besök i år jämfört med 3 558 besök
förra året, se tabell 7, sidan 23. Sammantaget
har dock antalet besökare minskat under året, 29
914 i år jämfört med 37 886 besökare förra året.
Även de återvändande besökarna har gått ned,
32,9 % jämfört med 34,8 % minskat under året,
se tabell 7, sidan 23. En möjlig förklaring skulle
kunna vara NFHs etablering på Facebook under
året. Många nöjer sig med att läsa ett kortare inlägg där istället för att besöka NFHs webbplats.

Sociala medier

Craft teach Foto: Marie Fagerlind

ser, hantverk, kulturarv och klädindustri. Fem
professionella utövare med kopplingar till fältet
var handledare för utbildningsdagarna och 36
slöjdlärare deltog. Läs mer på sidan 10.
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Tabell 6
Antal seminarier och konferenser
År
2017
2016
2015
Större konferens
2
2
2
Dagseminarium
7
8
5
Summa deltagare
253*
293*
154*
konferenser, antal
personer
*ej inräknat deltagare seminariedag i Almedalen

Under året har NFH startat en sida på Facebook
med syfte att öka myndighetens synlighet. 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.
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Sedan starten den 8 mars 2017 har där publicerats 114 inlägg. Sidan följs av 386 personer och
enligt Facebooks statistik* är 80 % kvinnor och
16 % män i åldern 45-54 år.
Inlägget med information om utlysning samt
ansökan om NFHs projektbidrag har kommunicerats via webbplatsen. Därmed har informationen snabbt och enkelt kunnat spridas vidare via
e-post och sociala medier. Länken om utlysning
av projektmedel som publicerades på Facebook
den 15 augusti nådde 2815 personer och delades
14 gånger*.
* Facebook statistik 17 jan 2018
Tabell 7
Besöksstatistik nfh.se*
2017

2016

2015

Antal besök via mobil 4 026 3 558
23
Antal besökare totalt 29 914 37 886 36 327
Andel återvändande
32,9
34,8
15,2
besökare, %
* Google Analytics

Nyhetsartiklar och nyhetsbrev
På nfh.se publiceras nyhetsartiklar med information från NFHs verksamhet och andra myndigheter
och aktörer som har påverkan på hemslöjdsfältet.
Genom uppdatering av webbplatsen är det sedan
hösten 2017 möjligt att prenumerera på dessa
nyheter. Antalet artiklar är i stort sett oförändrat
men under året tillkom också inlägg på Facebook.
Se tabell 8.

Tabell 8
Nyhetsartiklar och nyhetsbrev
2017 2016 2015
Antal publicerade nyhets41
46
45
artiklar på nfh.se
Antal inlägg på NFH sida
114
på Facebook
Antal nyhetsbrev till ex4
4
terna mottagare
Antal info till hemslöjdskonsulenter och utvecklare

6

-

-

Sammantaget har de senaste årens satsningar på
nyhetsbrev, notiser och inlägg i sociala medier
ökat myndighetens synlighet. Vilket i sin tur
antas ha bidragit till den kraftiga ökningen av
projektansökningar.

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.

NFH skickar ut ett nyhetsbrev med aktuell information från myndigheten samt från hemslöjdsområdet.
Under 2017 skickades fyra nyhetsbrev ut till mellan
250-350 prenumeranter. Bland mottagarna finns
myndigheter, utbildningar, regionala kulturchefer,
föreningar och regionala hemslöjdskonsulenter och
utvecklare samt deras huvudmän. Se tabell 8.

NFH har genom nära kontakt med hemslöjdskonsultenerna och deras huvudmän ett nätverk
som sträcker sig över hela landet. Konsulenterna
finns hos olika typer av huvudmän och är organiserade på olika sätt; hemslöjdsföreningar, länsmuseer och regioner. NFH har även nära kontakt
med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och deras nätverk av hemslöjdsföreningar
vilket bidrar med föreningslivets perspektiv.

Sedan i början av maj skickar NFH regelbundet
ut kort information med e-post riktad till regionala hemslöjdskonsulenter och utvecklare inom
slöjd och konsthantverk. De består endast av text
och innehåller länkar med tips om aktuellt inom
området i stort t ex bidragsutlysningar, utställningar, tjänster, information från andra myndigheter eller regional verksamhet. Se tabell 8.

Arbetet i samverkansrådet måste också framhållas då det innebär ett intensivt arbete att tillsammans med andra kulturmyndigheter gå igenom
samtliga regioners/landstings kulturplaner. I
samverkansrådets arbete ingår också möten med
kulturchefer och tjänstemän för att diskutera
regionala kulturfrågor. Samverkansrådet ger goda
inblickar i hur näraliggande konst- och kulturom-
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ÅTERRAPPORTERING
råden hanterar olika frågor vilket ger perspektiv
på det egna området. Läs mer sidan 28.
Sammantaget ger detta en värdefull överblick av
slöjdandet i Sverige samt möjlighet att samla in
information och sprida den vidare. Samarbetsavtalen med region Skåne och Västra Götalandsregionen och region Jönköpings län handlar om
slöjdens utveckling, samarbete och ömsesidigt
utbyte av information. NFHs omvärldsbevakning är i detta sammanhang både viktigt och
eftertraktad.

Tabell 9
Sysslat med hemslöjd eller handarbete*
2017
2016
2015
Kvinnor 18-85 år
56%
58%
57%
Män 18-85 år
39%
40%
42%
Totalt kvinnor och
47%
51%
50%
män
*visar resultat av nationella undersökningar av
SOM-institutet, Göteborgs universitet

Statistik

Tabell 10

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har i
samverkan med NFH sedan 2012 varje år undersökt hur ofta svenskarna slöjdar/handarbetar
och hur intresserade svenskarna är av hemslöjd
och handarbete. I SOM undersökningen ställs
frågan om man gått på hemslöjdsmarknad eller
- utställning de senaste 12 månaderna. I rapporten Slöjd och hantverk, Vanor och värderingar
2012-2016 svarar 45 % att de gått på hemslöjdsutställning eller -marknad de senaste 12 månaderna eller oftare. Motsvarande siffror 2015
visade att 30 % hade gått på hemslöjdsmarknad
eller -utställning de senaste 12 månaderna eller
oftare. Det är alltså en markant ökning av andelen personer som besökt hemslöjdsmarknad/utställning. Intressant i detta är att gruppen män
har ökat med 60 % och kvinnor med 44 %. Vad
detta beror på vet vi inte, men en kvalificerad
gissning är att antalet täljstämmor har ökat drastiskt runt om i landet.

Besök hemslöjdsutställningar och hemslöjdsmarknader*
2017
2016
2015

Den andra frågan som ställs är om man sysslat
med hemslöjd eller handarbete/hantverk. Där
syns en marginell nedgång. Se tabell 9 och 10.
Myndigheten för kulturanalys lyfter i sin rapport
Kulturvanor 2017:2 att 60 % av kvinnorna och
40 % av männen har ägnat sig åt handarbete eller hantverk under det senaste halvåret. I förhållande till andra redovisade kulturområden visar
det sig att äldre ägnar sig mer åt hemslöjd och
eget skapande än yngre. Skapande aktiviteter utmärker sig genom att de engagerar befolkningen
lika stor omfattning oavsett socioekonomisk och
geografiska faktorer. Statistiken grundar sig på
de två frågor som ingår i SOM undersökningen
som finansieras av NFH.
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Kvinnor 18-85 år
Män 18-85 år
Totalt kvinnor och
män

52%
37%
45%

36%
23%
30%

39%
25%
32%

Remisser
Under året har NFH besvarat fyra remisser.
Samtliga remissvar finns på nfh.se.
En inkluderande kulturskola på egen grund
(SOU 2016:69)
Nästa steg? Förslag till en förstärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)
Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop
– framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter
för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)
Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande (SOU 2017:1). För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete,
hållbar tillväxt och välfärd.
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Måluppfyllelse och analys
Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2017
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 slöjden. Verksamhetens
kvalitet bedöms ur två aspekter, processkvalitet
och resultatkvalitet.

Processkvalitet
Processkvalitet behandlar hur myndighetens
verksamhet bedrivs, vilket till exempel handlar
om funktioner och rutiner. Kvalitativa kriterier
som förutsägbarhet, relevans och säkerhet är
också en del av bedömningsgrunden. Bland de
kriterier som processkvaliteten bedöms utifrån
finns:
Organisationens tydlighet - där bland annat
ansvarsområden och delegationsordning skall
vara konkreta och tillämpade. Nämnden anser
att kriteriet är uppfyllt och arbetar med ständiga
förbättringar.
Fungerande rutiner för ärendehantering
- det skall finnas tydliga och förutsägbara sätt
att handlägga projektansökningar, skrivelser och
remisser. Nämnden anser att kriteriet är uppfyllt
och arbetar med ständiga förbättringar.
Systematik i verksamhetsplanering - planeringsarbetet skall vila på årscykler, jämförbarhet
över tid, delaktighet och långsiktighet. Nämnden
anser att kriteriet är uppfyllt och arbetar med
ständiga förbättringar.
Relevans i uppföljningsarbete - utformning av
verksamhetsredogörelser, återkoppling till uppdrag och planer, rapportering till nämnden och
intressenter skall vara användbar och återkopplas så att den utvecklar verksamheten. Nämnden
anser att kriteriet är uppfyllt och arbetar med
ständiga förbättringar.
Administrationens effektivitet och ändamålsenlighet - det skall finnas grundläggande
funktioner såsom ekonomistyrning, personaladministration, registratur och bedömning av
kostnadseffektivitet. Nämnden anser att kriteriet

är uppfyllt och samarbetar med värdmyndigheten Tillväxtverket kring dessa frågor som i hög
utsträckning är systemrelaterade.
Den psykosociala arbetsmiljön - gäller medarbetarnas möjlighet och förutsättningar att vara
motiverade, kunna leverera det som förväntas
samt utvecklas i sitt arbete. Nämnden anser att
kriteriet är uppfyllt och arbetar med ständiga
förbättringar.

Resultatkvalitet
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning
NFHs verksamhet gynnsamt påverkar de prioriterade områdena och verksamheter man arbetar
med. I vissa fall kan mätbara kvalitetsmål vara
relevanta medan det i andra fall är frågan om
bedömningar som inte helt lätt låter sig fångas
i siffror. NFHs kansli och nämnds samlade
kompetens och kunskap är därför den främsta
resursen när det kommer till att göra relevanta
och kvalitativa bedömningar.
NFH verkar till största delen genom att främja
andras verksamhet genom bidragsgivning, fortbildning eller kunskapsspridning. Detta innebär
att utfallet av NFHs insatser även bör mätas
och analyseras i bidragsmottagarnas verksamheter. Nedan görs ett försök till analys av NFHs
främjarinsatser utifrån de fakta och indikatorer
verksamheten arbetat med under föregående år.
Bland de kriterier som resultatkvaliteten bedöms
utifrån finns:
Samverkan med civilsamhället - bedöms utifrån hur NFHs organisationsbidrag till Svenska
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR,
utvecklar organisationen och dess medlemsföreningar och förbund. Bedömningen görs utifrån
SHRs återrapporteringar samt uppföljningsmöten och genom NFHs egna bedömningar utifrån
egna kontakter med föreningslivet.
Den ideella organisationen SHR företräder sina
medlemsorganisationer och enskilda medlemmar. Medlemmarna finns runt om i Sverige
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fördelade på 89 föreningar/förbund och utgör en
ideell infrastruktur för slöjd och en demokratisk
arena för människor intresserade av hemslöjd.
Som folkligt förankrad civilsamhälleorganisation
har SHR också en röst att använda i samhällsdebatten. Genom föreningarnas verksamhet och
SHRs förlag, tidskrift och utbildningsinstitutionen Sätergläntan finns goda möjligheter att sprida
kunskap, att ge möjligheter till eget skapande och
utveckla slöjdande.
Relevanta resultatmått är antal föreningar, antal
medlemmar, antal prenumeranter/läsare, kursdeltagare och så vidare. Att mäta slöjdens synlighet i
media och debatt är möjligt men kräver resurser.
Nämnden ser med tillförsikt på SHRs arbete med
att skapa förutsättningar för en hållbart organiserad samtida organisation som tar ställning för det
handgjorda skapandet, vilket är förutsättningar
för att nå övriga mål.
Civilsamhället består även av Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji som årligen erhåller verksamhetsbidrag för nationella utvecklare till stöd för
samiska slöjdare. Vad gäller bidraget till Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis påbörjades för två
år sedan ett arbete med rapportpunkter som visar
på verksamhetens årliga måluppfyllelse. Stiftelsen har fått kritik från samiska slöjdare rörande
konsulentverksamheten. Nämnden instämmer i
Sameslöjdstiftelsens Sámi Duodjis konstaterande
om den egna verksamheten, att brister finns i
såväl process- som resultatkvalitet och stöttar
stiftelsen i kvalitetsarbetet.
Övriga civilsamhälleorganisationer som NFH
samverkat med under 2016 är Romska Kulturcentret i Malmö, föreningen Livstycket, Stockholms läns hemslöjdsförening och Konstepidemin vilka samtliga erhållit projektbidrag. En
tredjedel av landets regionala hemslöjdskonsulenter har civilsamhället i form av hemslöjdsförening/förbund som huvudman vilket naturligtvis
också blir en del i bedömningen. Nämnden anser
att kriteriet i stort är uppfyllt och att kvaliteten
förbättrats genom breddade och fördjupade kontakter med civilsamhället.
Barn och unga - är prioriterade målgrupper för
främjandearbetet. En kombination av kvantitativa variabler och utvärderingar av olika insatser
utgör grunden för bedömningen. Tänkbara indikatorer skulle kunna vara antalet skapande skola

aktiviteter med slöjd eller antalet kulturskolor
som erbjuder slöjdaktiviteter, tyvärr är befintlig statistik inte särskilt tillförlitlig. NFH utgår
därför från regional verksamhetsrapportering
inskickad till Kulturrådet, samt egna utvärderingar. Enligt Kulturrådets siffror på fördelning av
tid per prioriterat verksamhetsområde gällande
regionala hemslöjdskonsulenter så uppgår arbetet
med barn och unga till 35 % vilket innebär att
det är konsulenternas mest prioriterade arbetsområde. Se tabell 5, sidan 14. En pådrivande faktor
är NFHs nationella utvecklare som specifikt
arbetat med barn och unga utgör en viktig resurs
och kunskapskälla genom att t ex arrangera årliga
utbildningsdagar för hemslöjdskonsulenter. Ingen
av de indikatorer som visas kan med bestämdhet
hävdas korrelera med NFHs insatser. Nämnden
anser att kriteriet är uppfyllt och arbetar med
ständiga förbättringar.
Hållbar utveckling - handlar till exempel om i
vilken mån NFHs insatser kan sägas ha lett till att
frågor om hållbar utveckling i ökande grad integrerats och lyfts inom slöjdområdet och i vilken
utsträckning slöjd kopplas till hållbar utveckling av intressenter och allmänhet. NFH saknar
resurser för att mäta denna typ av resultat men
kan genom olika samarbeten och i kontakt med
regionala hemslöjdskonsulenter samt civilsamhället uppfatta attityd och intresseförändringar.
Nämnden anser att kriteriet är delvis uppfyllt.
Mångfald och vidgat deltagande - handlar på
liknande sätt som ovan om i vilken utsträckning
NFHs insatser kan sägas ha lett till ökad etnisk
och kulturell mångfald inom sektorn. Avsaknaden av resurser för mätningar och undersökningar i större skala saknas även här.
Genom samverkan med olika aktörer och genomgång av deras statistik samt analys av projekt
och verksamheter NFH finansierar kan trender
utläsas. Nämnden kan även avläsa graden av
ekonomiska prioriteringar gällande sektorn i
fråga om beviljande av projektbidrag samt tema
på konferenser och fortbildningsaktiviteter. Ett
annat exempel är att koppla mätningar till arbetet
med ett vidgat civilsamhälle och fler minoritetsgrupper för att mäta om det ökar slöjdens
mångfald. Nämnden anser att kriteriet delvis är
uppfyllt samt arbetar med förbättringar i form av
ytterligare metoder för uppföljning och utvärdering.

Kulturella och kreativa näringar - handlar
om att underlätta och skapa goda förutsättningar
för näringsverksamhet inom slöjdområdet. Det
finns uppenbara kvantitativa mått när det gäller
företagande, problemet är klassificering, t ex
SNI koder, vilka stämmer dåligt in på slöjdare,
konsthantverkare mfl. Exempelvis har Tillväxtverket i sin nya rapport Kreametern konstaterat
att slöjd och hantverk inte finns med på grund av
dessa problem, närmaste branschområde är bild
och form. Detta innebär att nämnden precis som
i sin övriga verksamhet har en vid och inkluderande syn på området och därmed också drar
paralleller med näraliggande områden. Nämnden
anser att kriteriet delvis är uppfyllt samt arbetar
med förbättringar i form av ytterligare metoder
för uppföljning och utvärdering inom området
slöjd, konsthantverk och småskalig design.
Synlighet - är en övergripande aspekt som på
ett självklart vis kan betraktas som en viktig del
av främjandeuppdraget. Det handlar om slöjd i
skolan, kulturskolan, samhället i stort, vården,
politiken och i media. Underlag för bedömning
av synlighet kommer från granskning och analys
av kulturplaner, politiska dokument, media i
form av press och tv, utbud av högre utbildningar och beforskning av ämnet. Nämnden anser
att kriteriet delvis är uppfyllt samt arbetar med
förbättringar i form av ytterligare metoder för
uppföljning och utvärdering.

verklighet som innebär att grupper kan komma
ställas mot varandra när man efter många års
stillastående anslag ändå vill och skall driva
utveckling. Ett mycket lyckat arbete med att
utveckla och vidga området och kontaktytorna
kan inte fånga upp den respons arbetet fått,
projektbidragen är ett exempel. Handgjort är
idag av oerhört stort intresse, antingen det handlar kulturarvsfrågor, social sammanhållning,
hållbarhet, hälsa eller mångfald. SOM institutets
rapporter visar att handarbete och hantverk som
inget annat område skär rätt igenom inkomstskillnader, skillnader i utbildningsnivå, skillnader i om man bor i stad eller på landet samt kön
och att ca 50% av svenskarna själva hantverkar
eller handarbetar minst en gång per år upp till
flera gånger per vecka. Det handgjorda egna
skapandet är idag en dåligt utnyttjad samhällelig resurs som med ganska små utökningar av
medel skulle kunna bidra ännu mer till ett i alla
avseenden hållbart samhälle.

Projektbidrag - kvaliteten i bidragsgivningen
bedöms dels utifrån processkvaliteten i ansöknings-, bedömnings- och beslutsprocess,
men också utifrån den påverkan och synlighet
projektet medför för projektägaren. Inte minst
intressant är påverkan på det omgivande samhället och intressesfären.

Analys
Nämnden för hemslöjdsfrågor gör analysen att
processkvaliteten är god och knytningen till
Tillväxtverket en bidragande faktor. Vad gäller
resultatkvalitet är det NFHs uppfattning att
dialog och samverkan med civilsamhället har
varit framgångsrik och drivit utveckling. NFHs
samarbete med regionerna och hemslöjdskonsulenternas huvudmän har bidragit med ökade
resurser till det regionala slöjdfrämjandet. De
utmaningar NFH ser, är en ökad efterfrågan på
kansliets nationella överblick och en ekonomisk
#delavantar Foto: Åsa Oskarsson Deuten
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ORGANISATIONSSTYRNING
Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2017:
Nämnden för hemslöjdsfrågor ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som skall hantera frågor
om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen

Samverkansråd
Samverkansråd inom ramen för
samverkansmodellen
Nämnden för hemslöjdsfrågors, NFHs, arbete inom
ramen för samverkansmodellen är av stor vikt för det
regionala hemslöjdsfrämjandet. Slöjdområdet saknar
institutioner men har i gengäld en infrastruktur av
60-talet regionala hemslöjdskonsulenter som arbetar
främjande utifrån regionala planer och sina huvudmäns prioriteringar. Andelen av medlen i samverkansmodellen som går till slöjdfrämjande uppgår till ca
1%, den ökning som skett har i första hand bestått av
regionala medel samt slöjdinriktade utvecklingsprojekt finansierade genom modellen. NFH har nationell
överblick och kan bistå regioner och konsulentverksamheter i strategiska frågor.
NFHs kanslichef har under 2017 deltagit i de fyra
samverkansråd som hållits. På Statens kulturråds
årliga samverkanskonferens deltog kanslichefen och
NFHs nationella utvecklare i speedmeetings med
samtliga regioner. Samverkansrådets arrangemang i
Almedalen planerades och genomfördes gemensamt
av deltagande myndigheter.
Arbetet inom samverkansmodellen består förutom
rådet av deltagande i beredningsgrupp, uppföljningsgrupp och läsning av ansökningar om utvecklingsbidrag (hemslöjd).
2017 bereddes helt nya kulturplaner från Blekinge,
Jönköping, Kronoberg och Norrbotten, samt ett antal
revideringar av liggande planer. Nytt för året var att
regionerna som skrivit nya planer presenterade dessa
muntligen för beredningsgruppen, vilket gav tillfälle
till att ställa frågor och diskutera.

och möjligheterna till utveckling. Under 2017 har ett
samarbetsavtal tecknats med region Jönköping. NFH
har under året haft strategiska samtal med samtliga
regioner under året genom besök i regionerna, deltagande i konferenser/seminarier och speedmeetings på
Statens kulturråd.
Ett dilemma i arbetet med regionerna är att räcka till
och kunna svara upp mot den efterfrågan på nationell
överblick av hemslöjdsområdet som finns. Kansliets
uppfattning är också att skillnaden mellan starka och
utvecklingsinriktade regioner och de med mindre
gynnsamma förutsättningar ökar, vilket är olyckligt.
Kansliet kommer att ytterligare prioritera regionalt
arbete i den utsträckning det är möjligt inom ramen
för nuvarande bemanning.
Mot bakgrund av de många byten av huvudmannaskap och tjänstetitlar vad gäller regionala hemslöjdsfrämjare som skedde i och med samverkansmodellens
införande följer NFH denna utveckling. Inga förändringar har skett under 2017. Se tabell 11 och 12.
Tabell 11
Huvudmän för länshemslöjdskonsulentverksamhet
2017
2016
2015
Region/landsting
8
8
8
Länsmuseum
6
6
6
Hemslöjdsförening
7
7
7
Summa
21
21
21
Tabell 12, Tjänstetitlar regionala hemslöjdsfrämjare
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

Kontakt med regionerna
Kontakt med regionerna och hemslöjdskonsulenternas huvudmän är viktig för NFH. Sedan tidigare har
NFH samarbetsavtal med region Skåne och Västra
Götalandsregionen vilket innebär två avstämningsmöten per år, med respektive region, där information i
relevanta frågor utbyts samt identifikation av samarbetsmöjligheter inom verksamheterna. Detta fördjupade samarbete ökar engagemanget för hemslöjd

Verksamhetsutvecklare
slöjd och konsthantverk

Blekinge och Halland

Utvecklare hemslöjd

Jönköping

Slöjd- och formkonsulent

Gotland

Samarbete för kultur till fler
I arbetet med att nå fler är fördelning av projektbidrag ett verktyg och en väg till samarbeten.
Nämnden för hemslöjdsfrågors, NFHs, främjandearbete är i hög utsträckning inriktat på
samarbete, egna och andras, där kansliet och de
konferenser och seminarier som anordnas syftar
till nya möten och nätverk.

Civilsamhälle
Nämnden för hemslöjdsfrågor fördelar mer än
70 % av sina främjandemedel till civilsamhället,
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
och Sameslöjdstiftelsen Sami Duodji samt projektbidrag vilket är ett led i att nå ut brett.
Slöjd är en deltagarkultur, vilket innebär att
merparten av slöjdintresserade är utövare själva,
men också ett område som lockar många besökare till utställningar. Föreningslivets aktiviteter
är ofta kurser i olika slöjdtekniker eller utställningar där utövare ges möjlighet att visa sina
alster. Det handgjorda görandet är utbrett.

Minoriteter

människor som sällan möts att kunna träffas och
känna gemenskap. Projektet och dess intressanta
resultat ledde till att NFH och Västra Götalandsregionen, VGR, i samarbete finansierade projekt
Slöjdkoordinator, projektägare Kultur Ungdom,
som handlade om att inventera och dra slutsatser kring slöjdprojekt och verksamheter i VGR
med mål att vidga deltagandet. Slöjdkoordinatorprojektet tog fram metodmaterialet Slöjda
gemenskap - en guide i mod och tålamod (finns
på nfh.se).
Tillsammans med region Skåne har NFH finansierat guiden Barnen och hemslöjden, tänkt att
användas i slöjdklubbar, Skapande skola och
Kulturskolan, som bl. a tar upp förhållningssätt
gällande arbete med barn med särskilda behov
och genusfrågor.
NFH har möten med samtliga regioner varje år,
liksom kontakt med landets cirka sextio regionala hemslöjdskonsulenter och deras huvudmän
vilket ger möjlighet till att stimulera och medverka till satsningar och aktiviteter i hela landet.

Att stötta och understödja spridandet av nationella minoriteters slöjdande och hantverkstraditioner är en relativt omfattande del av NFHs
verksamhet. Slöjden och hantverket är en viktig
del av kulturarvet, såväl immateriellt som
materiellt. Sedan lång tid tillbaka lämnar NFH
bidrag till finansiering av tre nationella utvecklare av samisk slöjd med Sameslöjdstiftelsen
Sami Duodji som huvudman. NFH är även en av
finansiärerna till ett flerårigt romskt projekt som
handlar om att utveckla formerna för hantverksutbildning med romsk inriktning, projektägare
är Romska kulturcentret i Malmö. Under 2016
påbörjades ett samarbete med Hälsinglands
museum runt synliggörandet av romskt hantverk
på museet.

Samarbete med regionerna
Projektet Ta i hand, projektägare Studieförbundet Vuxenskolan, som NFH har varit medfinansiär i under 2015- 2016 har genom öppna och
deltagarstyrda träffar skapat förutsättningar för

Workshop Romska kulturcentret i Malmö Foto: Marie Fagerlind
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UPPDRAG
Slöjd i Kulturskolan

Utvidgning av hemslöjdsbegreppet

NFHs nationella utvecklare har arbetat mycket
och på många olika sätt med att introducera
slöjden i kulturskolan. NFH har skrivit artiklar
om slöjd i Kulturskolan Magasin, medverkat
som utställare på Kulturskolans rikskonferens,
tagit fram utbildningsmaterial och arrangerat
utbildningar samt deltagit i politikerutfrågningar
och svarat på betänkandet En inkluderande
Kulturskola på egen grund. Anledning till detta
omfattande arbete är att kulturskolan är en infrastruktur som når relativt många barn och där
slöjd skulle kunna innebära att fler nås och kan
delta. Undervisning i slöjd kräver inte enskild
undervisning utan kan genomföras i grupp vilket
innebär att fler kan vara med.

Under senare år har NFH arbetat målmedvetet
med att vidga slöjdbegreppet för att fler ska
känna sig inkluderade och att området angår
dem. Vidgandet handlar om vilka organisationer
som beviljas projektbidrag, i vilka kontexter
projektet utförs och vilka tekniker och uttryck
man omfamnar.
I vidgandet ingår förutom arbetet med den egna
bidragsgivningen samarbetet med Nordisk Kulturfond i satsningen Handmade.

SOM undersökningen
NFH bekostar sedan 2012 två frågor i SOM undersökningen, dessa frågor är ”Gått på hemslöjdsmarknad/utställning- ” respektive ”Sysslat med
handarbete/hantverk- efter kön, ålder, utbildning,
bostadsort, region och subjektiv klasstillhörighet”
Ur svaren kan utläsas att ca 50 % av de tillfrågade
har slöjdat eller handarbetat minst en gång under
året och att skillnaderna mellan kön, utbildning,
bostadsort och klass är mycket små. Alltså slöjdas
lika mycket på landsbygd som i städer, hög och
lågutbildade slöjdar i lika hög utsträckning och så
vidare. Läs mer sidan 24.

Kulturella och kreativa näringar
Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2017:
Nämnden för hemslöjdsfrågor ska utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

Nationell agenda
Sedan 2013 har Nämnden för hemslöjdsfrågor,
NFH, Konsthantverkscentrum, Svensk Form
och KIF/KRO samarbetat i projektet Nationell
agenda för företagsutveckling av området slöjd,
konsthantverk och småskalig designproduktion.
2016 avslutades projektet men samarbetet har
fortsatt för att sprida och utveckla de punkter agendan tar upp. Under 2017 anordnades
Nationell agenda-seminarium om utbildning
och kulturföretagande. Ett trettiotal inbjudna
deltagare från myndigheter, högre utbildningar
och intresseorganisationer lyssnade till föredragningar och diskuterade. Seminariets fokus var,
”Hur skapas bättre förutsättningar för ett hållbart
företagande som ett led i en konstnärlig utbildning och vems ansvar är det att studenterna får
den kunskapen med sig?” Syftet med Nationell

agenda har varit att för myndigheter, regioner,
högskolor och branschorganisationer presentera
konkreta insatser som kan förbättra kultur- och
mikroföretagares möjligheter till ett hållbart
företagande.
NFH medverkade i planeringsarbetet inför
Tillväxtverkets konferens Digitaliseringens
möjligheter - en konferens om hur kulturella
och kreativa kompetenser blivit drivande i den
digitala ekonomin samt deltog i konferensen.
Region Skåne har gjort en genomlysning av sina
kollektivverkstäder, NFH deltog i en intervju
och idéarbete kring hur verkstäderna skulle
kunna nyttjas av en vidare krets kreatörer.
NFH beviljade projektbidrag till Josefin Gäfvert
för Ingen matt visit, ett projekt som utforskade
möjligheten att leva på att producera handvävda
mattor.

Moderna beredskapsjobb i staten
Utdrag ur NFHs regleringsbrev 2017
Myndigheten ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr. o. m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står
långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att uföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Nämden för hemslöjdsfrågor ska lämna in en redovisning till Statskonkonret senast den 1 augusti
2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Nämnden för hemslöjdsfrågor har deltagit i
Arbetsförmedlingens informationsmöte samt
lämnat redovisning till Statskontoret enligt
instruktion.

Foto: Marie Fagerlind

Myndigheten har inte anställt någon under
perioden.
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Tabell 13

NÄMND
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, är en
nämndmyndighet vilket innebär att nämnden
har fullt ansvar. Nämndledamöterna förordnas
av regeringen i en period om tre år, som kan
förlängas en gång. Ledamöterna, med sina olika
kompetenser och kunskapsområden, tillför bred
kunskap till den lilla myndigheten. Nämnden
ansvarar för 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.

Nämndens ordförande och
ledamöter
Nämnden består av ordförande och åtta ledamöter.
Under året har nämnden hållit sex sammanträden varav två per capsulam, dvs möten utöver
planerade sammanträden för frågor som kräver
brådskande beslut. Sammanträdena har hållits februari, mars, maj, september oktober och
december.

Nämnden för hemslöjdsfrågor 2017
Förordnande
Arvode kr*1
Andra uppdrag*2
Ordförande 160701-190630
20 000
Tina Ehn
fd riksdagsledamot, Hunnebostrand
Ledamot 130701 - 160630 samt
6 825 Alhansa Investment AB med dotterbolag,
Zandra Ahl
vice
ordförande
160701-190630
ledamot
konsthantverkare, Stockholm
Z Ahl Design AB, ledamot
Ledamot 130701-160630
5 850 Bildkonstnärsfonden, ledamot
Love Jönsson
samt 160701-190630
kritiker och författare,
Göteborg

Flera av nämndens ledamöter har deltagit vid de
aktiviteter som NFH arrangerat under året.
Under 2017 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.

Ersättning och andra uppdrag

Ledamot 130701-160630
samt 160701-190630

6 825

Ledamot 160701-190630
Hanna Råman
samisk slöjdare och designer,
Vittangi
Ledamot 160701-190630
Jörgen Sundqvist
slöjdare, Umeå
Ledamot 160701-190630
Frida Arnqvist Engström,
journalist, författare och
föreläsare, Stockholm
Ledamot 160701-190630
Johan Bursell
lärare i textilslöjd, Örebro
Ledamot 161201-190630
Pratik Vithlani
VD, entreprenör, kulturstrateg, Stockholm

5 850

Anneli Palmsköld
professor i kulturvård hantverksvetenskap, Göteborg

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 2017 har varit totalt 181 032 kr. Detta
belopp avser bl a sociala avgifter, resor samt utlägg i samband med nämndsammanträdena och
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Arvode för
nämndmötet i december 2017 (6 825) utbetalas i
januari 2018.
Se tabell 13, sidan 33.

5 850
6 825 Svensk Hemslöjd AB, ledamot
4 875
5 850 AB TYP Kulturkapital, ledamot

*1 Avser utbetalade arvoden under 2017

Foto: Ingela Lindqvist

*2 avser uppdrag som styrelseledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag
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KANSLI
Nämnden för hemslöjdsfrågors, NFHs, kansli
består av kanslichef 100 %, handläggare 100 %
och nämndens sekreterare 50 %, vilken även
vikarierat 30 % för föräldraledig nationell utvecklartjänst. Kansliet är också arbetsgivare för två
nationella utvecklare.

Kompetensförsörjning
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.
Nämndens sekreterare har under året genomgått
flera distanskurser inom grafisk design/layout.

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.

Digitaliserat arbetssätt
Under 2017 har Tillväxtverket tagit fram ett nytt
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 börja
använda nya digitala verktyg såsom Office365program för eget arbete och samarbete, exempelvis Onedrive, Skype, OneNote och grupper i
Sharepoint.
För att genomföra det så krävs en förändring
kansliets arbetssätt. Detta arbete kommer att
fortgå under 2018 och kräver en ökad arbetsinsats
för att ta fram nya rutiner samt implementera nya
system.

Verksamhetsredogörelse,
budgetunderlag och riskanalys
Arbetet med verksamhetsredogörelse, budgetunderlag och riskanalys koncentreras till januari
- februari. Dessa behandlas på nämndsammanträdet i februari och ska lämnas till departementet
senast den 22 februari 2018.

Det är av stor betydelse för NFH att ha Tillväxtverket som värdmyndighet.

EKOnomi
Nämnden för hemslöjdsfrågors, NFHs, anslag
och uppdrag har inte förändrats under mätperioden vilket gör myndighetens ekonomiska utfall
förutsägbart. Se tabell 14, 15,16 och 17, sidan 35.
I slutet av året meddelades att anslagssparande på
ap2 inte är möjligt.

Ekonomisk redovisning

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.

NFH är undantagen från bestämmelserna i
förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag avseende att lämna årsredovisning. NFH ska enbart lämna en verksamhetsredogörelse.

Tabell 14 Verksamhetens intäkter och kostnader (tkr)
2017
Anslag förvaltning (4:3 ap 1)
2 566
Anslag främjande (4:3 ap 2)
8 985
Summa anslag
11 551
Ingående överföringsbelopp
104
Summa året
11 655
Kostnader under året, se tabell 15 och 16
11 614
Utgående överföringsbelopp
30

2016
2 554
8 944
11 498
311
11 809
11 705
104

2015
2 397
9 066
11 463
92
11 555
11 244
311

Tabell 15 Kostnader under förvaltningsanslag (4:3 ap 1) (tkr)
4:3 ap 1
2017
2016
Löner
2 136
2 061
Nämnd
181
121
Kommunikation
151
198
Kansli
120
173
Summa

2 588

2015
1 926
105
139
227

2 553

2 397

Tabell 16 Kostnader under främjandeanslag (4:3 ap 2) (tkr)
4:3 ap 2
2017
2016
Fortbildning
515
637
Nationell utvecklare 300 %
1 860
1 860
Nationell utvecklare 50 %*1
244
252
2
Nationell utvecklare NFH 100 % *
615
739
Projektmedel
1 400
1 310
Hemslöjdens samlingar licens m m
192
154
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks4 200
4 200
förbund (SHR)
Summa
9 026
9 152
1
2
* Endast del av 2016 och 2017 * Tjl del av 2017
Tabell 17 Externa bidrag 2017
Finansiär, benämning
M och A Wallenbergs minnesfond, Hemslöjdens samlingar, Barn och ungdom,
NFH-projekt, forskning

Ing
balans

139

Intäkter

2015
100
1 860
547
679
1 323
138
4 200
8 847

Kost

0

Utg
balans

0

139

NFHs räkenskaper granskas som en del av Tillväxtverkets årsbokslut.
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Underskrift av verksamhetsredogörelse 2017
Nämnden för hemslöjdsfrågor

2018-02-15

2018-02-15

Tina Ehn

Zandra Ahl

ordförande

vice ordförande

2018-02-15

2018-02-15

Frida Arnqvist Engström

Johan Bursell

ledamot

ledamot

2018-02-15

2018-02-15

Love Jönsson

Hanna Råman

ledamot

ledamot

2018-02-15

2018-02-15

Anneli Palmsköld

Jörgen Sundqvist

ledamot

ledamot

2018-02-15

2018-02-15

Pratik Vithlani

Friedrike Roedenbeck

ledamot

kanslichef

w

Västgötagatan 5

Box 4006

102 61 Stockholm

Växel +46 8 681 93 50

nfh@nfh.se

www.nfh.se

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet under Kulturdepartementet med målet att främja hemslöjd.

