
PROGRAM

NFH ÅRSKONFERENS 2021 - del 1 
20 apr 2021

Nämnden för hemslöjdsfrågor arrangerar i år 3-4 halvdagar i stället 
för den årliga tvådagarskonferensen för hemslöjdskonsulenter och 
utvecklare inom hemslöjd. 
Det gemensamma temat är Strategisk slöjd med utgångspunkt 
från de plattformar som finns för att sprida kännedom om hem-
slöjd. Syftet är att presentera metoder och arbetssätt samt upp-
muntra till samarbeten. 
Först ut är Hemslöjd Humaniora.

HEMSLÖJD HUMANIORA

”De som förstår hemslöjd på ett sätt kan behöva fler. De som inte 
förstår hemslöjd nu kan förstå på något annat sätt sen.”



Hemslöjd Humaniora är ett flerårigt påverkansprojekt där Region Jönköpings hemslöjdsutveck-
lare valt ett annat sätt att arbeta för att nå nya resultat. Genom att lyfta in hemslöjd i olika sam-
manhang och publika arrangemang för att fler sidor av hemslöjden ska få komma fler människor 
till del på det sätt de själva föredrag att förstå. Det har blivit radioprogram, inslag på YouTube, 
poddar och inlägg på sociala media. Spretigt och svårt att få grepp om – varför valde de att ar-
beta så här?
”I Hemslöjd Humaniora har vi sökt fundamentala grundorsaker, motivationer mm och metodiskt 
lyft humaniora och humanvetenskaperna med utgångspunkt hemslöjd. Detta för att belysa det 
handgjordas mening, värde och betydelse för individ och samhälle.”

NFH ÅRSKONFERENS 2021- del 1
Hemslöjd Humaniora

20 apr 2021, kl 9.00 - 12.00 
Digitalt möte i Teams

Program kl 9-12

Kanslichef Friedrike Roedenbeck hälsar välkommen
Om varför humaniora, humanvetenskaperna och hemslöjd är ett bra recept
Varför riktigt långsiktiga, strategiska påverkansprocesser är bra ingredienser och varför man ibland måste 
baka en plattform. Hemslöjdsutvecklarna i Jönköpings län Eva Landén och Niclas Flink berättar.
Paus

”Det som inte finns det måste göras”
Journalist Lars Mogensen och radioproducent Thomas Lunderquist samtalar med journalist Gunilla 
Kindstrand om vad de gjort för Hemslöjd Humaniora.
Paus

Har Hemslöjd Humaniora överhuvudtaget lyckats med något? 
Plats för reflektion och gruppdiskussioner
Agenda 2030
Avslutningsvis reflekterar, summerar Helena Hansson på hur det hänger ihop med Agenda 2030.

Kanslichef Friedrike Roedenbeck avslutar dagen.

Medverkande
Niclas Flink, hemslöjdsutvecklare Region Jönköpings län
Eva Landén, hemslöjdsutvecklare Region Jönköpings län
Gunilla Kindstrand, kulturjournalist 
Lars Mogensen, frilansjournalist och programledare för Filosofiska Rummet
Thomas Lunderquist, kulturjournalist och radioproducent
Helena Hansson, doktorand i design på HDK i Göteborg med forskningsområdet design och frugal 
innovation


