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SLÖJD FÖR ALLA!
Under året som gått och året som kommer arbetar vi i 
Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) tillsammans med 
regioner och ideell sektor för att bidra till en hållbar 
utveckling. Vi lyfter och synliggör det romska kulturar-
vet, vi omfördelar de begränsade medel som nämnden 
förfogar över och vi ger slöjden möjligheter att finnas 
och utvecklas i hela landet. 
Det är ett dynamiskt område slöjden rör sig över, med 
traditioner, kulturarv och experimentell nyfikenhet. Detta 
är något vi märker av genom ett kraftigt ökat söktryck 
på NFHs projektbidragsgivning varje år. Vi ser mycket 
kreativitet, glädje och kunskap som bärs upp inom 
området slöjd och upplever att nämndens satsningar ger 
mycket tillbaka till individen och samhället i stort. 
Som ordförande för nämnden ser jag hur vårt kansli med 
stor skicklighet jobbar oerhört effektivt och utnyttjar alla 
möjligheter för att möta olika förväntningar. Kansliet ger 
stöd och inspiration samt följer utveckling och behov, 
inom det breda område som nämnden har ansvar över. 
NFH arbetar konkret genom nationella utvecklare och bi-
dragsgivning för att öka kunskapen om och intresset för 
slöjd och hantverk generellt, men även specifikt för att 
öka kunskapen om och intresset för minoriteternas slöjd 
och hantverk
NFH stödjer slöjden på olika vis, via bland annat budget-
medel till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund 
och samisk slöjd, via Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji. 
Inför det kommande året har nämnden valt att omför-

dela medel för att kunna möjliggöra stöd till en nationell 
utvecklare för romskt hantverk. Då kunskap om det 
romska hantverket har splittrats, och på många vis hand-
lar det om att vitalisera och bygga upp kunskaper och 
utveckla möjligheter för romskt hantverk att leva vidare. 
Materialet till slöjd är ofta ur naturens tillgångar, vilket 
blir en fråga om hur vi nyttjar dessa resurser, såsom sko-
gen, eller fårens ull. Samtidigt som intresset har visat sig 
vara stort för hur vi tar tillvara sådant som i dag inte tas 
tillvara. De många signaler om den svenska ullen som 
inte tas tillvara har kommit till oss i nämnden och lett till 
att vi har prioriterat en nationell utvecklare som arbetar 
intensivt för att möjliggöra en utveckling för ull både i 
större skala och på ett hållbart vis. 
Det är något speciellt med begreppet slöjd, vilket kan 
leda till ett begränsat och inramat område. Men slöjd är 
ju i själva verket precis det motsatta. Det finns utbrett, 
är tillgängligt för alla och kopplar ihop hantverket med 
konsten och samtidigt pågår ett oavbrutet experimentellt 
skapande. Slöjden rör sig mellan värdet av naturresur-
ser och blandar tekniker, stilar, mönster och utvecklar 
traditioner. Jag vill påstå att slöjd är unikt, det finns i hela 
landet, både i staden och på landsbygden, det är för barn 
och för vuxna och det är för alla! 

Tina Ehn
Ordförande

Förord
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ORGANISATION 

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. 
NFH lyder under Kulturdepartementet och har Tillväxtverket som värdmyndighet, en markering av slöjdens dubbla 
hemvist i kultur och näring. NFH leds av en nämnd med nio ledamöter vilka utses av regeringen för en period av tre år. 
Nämndens kansli är bemannat med 2,5 tjänster.

Uppdrag
NFH har ett strategiskt samordningsansvar och är pådrivande och stödjande inom hemslöjdsområdet. NFH arbetar 
utifrån ett brett kulturbegrepp för att utveckla slöjd som kulturområde. NFH samarbetar med andra myndigheter och 
aktörer, däribland det civila samhället. NFH arbetar med att sprida information genom konferenser och seminarier samt  
fördela bidrag.

EKONOMISK ÖVERSIKT
NFH tilldelades i 2019 års regleringsbrev totalt 
11 651 tkr fördelat på två anslagsposter.

Främjandeposterna (ap. 2) i 2019 års budget är:
NFH har för 2019 fördelat anslaget för främjande (ap. 2) 
enlig följande arbetsområden:
• Fortbildning, årlig informationskonferens och seminarier – 491 tkr
• Organisationsbidrag till Svenska Hemslöjdsföreningarnas             

Riksförbund – 4 200 tkr,
• Verksamhetsbidrag till Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji samt 

Romska Kulturcentret i Malmö –  2 260 tkr
• Nationell utvecklare - hållbarhet – 662 tkr
• Utlysning av projektbidrag –  1 450 tkr.
Läs mer ekonomiska fakta på sidan 34 tabell 17-20.

INtrodUktIoN

6%

46%

25%

7%

16%

Budget 2019, ap 2 främjande

Fortbildning och samordning
Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Nationella utvecklare
Projektmedel

Utdrag ur regleringsbrev 2019
Nämnden för hemslöjdsfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket    11 651

ap.1  Nämnden för hemslöjdsfrågor (ram)     2 588

ap.2  Främjande av hemslöjd (ram)     9 063

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Nämnden för hemslöjdsfrågor

Anslagsposten ska användas till Nämnden för hemslöjdsfrågors förvaltningskostnader.

ap.2 Främjande av hemslöjd

Anslagsposten ska användas för organisationsbidrag till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. Anslagsposten 
ska även användas för bidrag till verksamhet med nationella utvecklare, fortbildning och årlig informationskonferens 
samt för bidrag till projekt inom hemslöjdsområdet.
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Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) bedriver främjande 
genom organisations-, verksamhets- och projektbidrag. 
Målgrupper för NFHs bidragsgivning är föreningsliv, re-
gional hemslöjdsverksamhet, nationella minoritets- och 
urfolksorganisationer samt slöjdföretagare.
Främjandearbete bedrivs även genom seminarie- och 
konferensverksamhet, ofta i samverkan med region eller 
ideellt föreningsliv. En viktig del av främjandet handlar 
om nätverkande med andra myndigheter, regioner, orga-
nisationer och institutioner där NFH även fungerar som 
expert på hemslöjdsområdet med nationell överblick. 
Den yttersta målsättningen med NFHs främjande-
verksamhet är att öka intresset för, kunskapen om och 
utövandet av slöjd och hantverk i hela landet på ett 
likvärdigt sätt. 

FrÄmJaNde

Utdrag ur regleringsbrev 2019
Nämnden för hemslöjdsfrågor har till upp-
gift 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 materialkun-
skap, teknikkunskap, formspråk, tradition 
och kvalitet, och öka barns och ungdomars 
intresse för utövande av olika slöjdtekniker.

TRE VIKTIGA RESULTAT UNDER ÅRET

Fokus på svensk ull
NFHs nationella utvecklare för hållbarhetsfrågor har koncentrerat sitt arbete till svensk ull under året. Genom idogt 
nätverksarbete och kartläggning av ullbranschen tog arbetet ett kliv framåt under hösten då en två dagars branschträff 
arrangerades i samarbete med ullbranschen och ett mycket intresserat svenskt näringsliv hur svensk ull kan tas till vara 
och marknadsföras. Läs mer sidan 16.

Stärkt struktur för romskt hantverk
Romska Kulturcentret i Malmö beviljades under året verksamhetsbidrag för att kunna anställa en 50 % nationell 
utvecklare i romskt hantverk vilket stärkte det fleråriga projektet Romskt hantverk igår, idag, imorgon. Verksamheten 
fortsätter under 2020 och har starkt fokus på barn och unga vuxnas hantverkande och framtida entreprenörskap. Läs 
mer sidan 7 och 18.

UNESCOs konvention om immateriellt kulturarv
NFH har initierat förteckningar av olika slöjdtekniker till den svenska gemensamma förteckningen Levande Traditioner. 
Tillsammans med Sörmlands museum och Hantverkslaboratoriet i Mariestad arrangerade NFH konferensen Att synlig-
göra det osynliga, en konferens om immateriellt kulturarv inom slöjd och hantverk. Läs mer sidan 12.

KONFERENS

Att synliggöra det osynliga  
Om immateriellt kulturarv inom slöjd och hantverk

En del av Region Sörmland

Onsdag 13/3

9.30–10 Kaffe och registrering.

Förutsättningar för det nationella arbetet  
med immateriellt kulturarv

Moderator för förmiddagens pass är Mikael Palo, 
chef för Kultur och utbildning på Region Sörmland.

10.00 Karin Lindvall, länsmuseichef hälsar 
välkommen och inleder. 

10.20 Sveriges arbete med Unescos konvention 
om tryggandet av immateriellt kulturarv. Annika 
Nordström, arkivchef vid Institutet för språk och 
folkminnen.

10.45 Forskning, utbildning och konventionen. 
Anneli Palmsköld, prefekt och professor i kulturvård 
med inriktning mot hantverksvetenskap vid 
Göteborgs universitet.

11.10 Bensträckare 

11.25 Hantverksnodens arbete med konventionen. 
Friedrike Roedenbeck, kanslichef vid Nämnden för 
hemslöjdsfrågor.

11.50–12.30 Panelsamtal lett av Mikael Palo.

12.30–13.30 Lunch

Dokumentation och kunskapsöverföring

Moderator för eftermiddagens pass är Friedrike 
Roedenbeck.

13.30 Att synliggöra det osynliga Ett projekt 
om att dokumentera och överföra immateriellt 
kunnande inom slöjd och hantverk. Helena Åberg, 
länshemslöjdskonsulent Sörmland och projektledare.

14.00 Dokumentation och kommunikation av 
hantverk. Tina Westerlund, lektor i hantverks-
vetenskap med inriktning på trädgårds mästaryrket 
vid Hantverkslaboratoriet och Göteborgs universitet.

14.30 Lyfta i flock, om Hantverkssamling – en metod 
att dela och höja sin kunskap. Jarle Hugstmyr, 
rådgivare vid Norsk håndverksinstitut.

15–15.30 Kaffe

15.30 Digitalisering, innovationer och kluster inom 
förmedling och gestaltning. Bo Sundborg, strateg 
vid Norrköping Science Park. 

16.00 Smide och Virtual Reality – Att uppleva 
dokumentationen. Gustav Thane, smidesmästare.

16.30 Bensträckare

16.45–17.45 Visning av nya Sörmlands museum och 
berättande magasin. 

18.30 Middag med mingel och visning av 
hantverksfilmer. 

Konferensen tar sin utgångspunkt i UNESCOs konvention om det 
immateriella kulturarvet och är inriktad på dokumentation och 
kunskapsförmedling av traditionella slöjd- och hantverkskunskaper. 
Konferensen ger prov på och ger möjlighet att diskutera hur arbetet  
med dessa frågor kan genomföras i praktiken.

PROGRAM

13–14 mars 2019
Sörmlands museum i Nyköping

Ordmoln svensk ull, Svensk ull för en hållbar 
framtid

Projekt Romskt hantverk igår, idag, imorgon Konferens Att synliggöra det osynliga



6 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE 2019

FRÄMJANDE

ORGANISATIONSBIDRAG

Enligt uppdrag i regleringsbrev fördelar Nämnden för 
hemslöjdsfrågor (NFH) organisationsbidrag till Svenska 
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR). Organisations-
bidraget utgör ca 70 % av SHRs omsättning (2018).

Svenska Hemslöjdsföreningarnas 
Riksförbund
SHR är en ideell organisation bestående av 89 föreningar, 
varav två riksföreningar, 26 länsföreningar och 61 lokalför-
eningar, sammantaget ca 13 600 medlemmar. Medlemsanta-
let visar på en svagt nedåtgående trend. 
SHR har 2019 erhållit 4,2 mkr i organisationsbidrag, därutö-
ver har NFH finansierat licens för samlingsförvaltningssyste-
met Primus för att publicera arkivet Hemslöjdens samlingar 
på Digitalt Museum (ca 150 tkr) där arkivet görs tillgängligt 
för allmänheten. NFH har även bekostat det med SHR sam-
arrangerade seminariet Hållbart samlande inom ramen för 
arbetet med Hemslöjdens samlingar.
Uppföljning av organisationsbidraget har utöver årsredovis-
ning och verksamhetsberättelse skett genom kvartalsvisa 
avstämningsmöten mellan SHRs presidium och verksam-
hetschef samt NFHs presidium och kanslichef.
SHR är ägare till bolaget Svensk Slöjd AB (bolaget byter 
namn till Hemslöjd Media AB) för att skapa en sammanhål-
len enhet med utgivning av tidningen Hemslöjd, bokproduk-
tion och digitala kurser.

Organisationsutveckling
På SHRs föreningsstämma 2019 godkändes nya stadgar 
vilka ska bidra till en större öppenhet vad gäller möjlighet 
för olika slöjdföreningar att ansluta sig till riksförbundet.
Under 2019 har SHR arbetat med att iordningsställa för-
eningens arkiv (från 1912 och framåt) inför överlämnande 
av detsamma till Riksarkivet. I och med överlämnandet till 
Riksarkivet blir föreningsarkivet tillgängligt för forskning. 
Projektet har finansierats via Riksantikvarieämbetets projekt-
medel. 
SHRs verksamhetschefs tidsbegränsade anställning avslu-
tades årsskiftet 2019/2020 och rekrytering av ny chef pågår 
under första kvartalet 2020.

Verksamhet
Med medel från Skolverket har SHRs medlemsföreningar 
arrangerat ca 140 kurser under 2019, vilket är i paritet 
med tidigare år.
SHR har medverkat med en programpunkt under Folk och 
Kultur samt med det helägda bolaget Svensk Slöjd AB 
ställt ut på Syfestivalen för att synliggöra organisationen. 
På branschmässan Formex i Stockholm arrangerades 
aktiviteter för att uppmärksamma gesäll- och mästarbrev, 
SHR är branschorganisation för sju olika områden, bl.a. 
handvävning, stickning, broderi och garvning.

Måluppfyllelse
Hemslöjdsrörelsen har en negativ medlemsutveckling 
trots att intresset för handgjort skapande är mycket stort. 
Många äldre ”folkrörelseorganisationer” brottas med att 
fortsatt vara organiserade på ett öppet och demokratiskt 
sätt vilket ställer olika former av formaliakrav samtidigt 
som människor hittar ”friare” och mer tillfälliga former 
för sitt engagemang genom självorganisering. Om fören-
ingslivet skall kvarstå krävs utveckling av nya berättelser, 
föreningsformat, alternativa sätt att engagera sig och 
nya erbjudanden. Slöjden och det handgjorda skapandet 
tar plats i nya sammanhang på många nya arenor, där 
utgångspunkten för aktiviteten kan vara en annan än det 
traditionella. Dessa nya sammanhang och grupper av 
intresserade, liksom den internationella slöjden har i låg 
utsträckning införlivats i hemslöjdsrörelsen. Sedan orga-
nisationens 100-årsjubileum 2012 har SHR arbetat med 
dessa utmaningar utan att riktigt komma framåt. Till följd 
av vikande medlemsantal, oförändrat anslag och avsaknad 
av alternativa finansieringskällor är även ekonomin en 
utmaning.
Sedan några år tillbaka tilldelas SHR organisationsbidrag 
istället för som tidigare verksamhetsbidrag vilket innebär 
att NFH inte längre lämnar uppdrag till organisationen.

Tabell 1
SHR medlemmar och föreningar

2019 2018 2017

Antal enskilda medlemmar 13 600 13 802 14 191

Antal föreningar inom riksförbundet 89 88 89

Utdrag ur regleringsbrev 2019
Anslagsposten skall användas för organisationsbidrag 
till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
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FRÄMJANDE

VERKSAMHETSBIDRAG

Region Stockholm, främjande av 
hemslöjd
Mot bakgrund av att Region Stockholm inte ingår i 
samverkansmodellen kanaliseras verksamhetsbidrag för 
regionalt slöjdfrämjande i Stockholm till huvudmannen 
för hemslöjdfrämjandet, Stockholms läns museum, från 
Statens Kulturråd via Nämnden för hemslöjdsfrågor 
(NFH). Bidraget (662 tkr) ingår inte i NFHs ekonomiska 
redovisning.

Huvudmannaskap för Slöjd 
Stockholm
Stockholms läns museum är huvudman för Slöjd Stockholm 
sedan 2013 då länskulturfunktionerna flyttades ut från 
Stockholms Läns Landsting (numera Region Stockholm). 
Kontinuerliga samtal har förts angående huvud man-
naskapet och verksamheten mellan landstinget, Slöjd 
Stockholm, Stockholms läns museum, Statens kultur-
råd och NFH. Under hösten 2019 tog NFH initiativ till 
att stå som värd för dialog gällande framtiden för Slöjd 
Stockholm gällande huvudmannaskap och inriktning av 
verksamheten. Ytterligare workshops genomförs första 
kvartalet 2020.

Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Kulturcentret i Malmö är huvudman för natio-
nell utvecklare romskt hantverk (50 %), utvecklaren har 
sin arbetsplats på kulturcentret. Utvecklaren har byggt 
upp verksamheten samt fungerat som projektledare för 
Romskt hantverk igår, idag, imorgon. Arbetet med att 
utveckla intresset för och kunskap om romskt hantverk, 
har handlat om nätverksbyggande och att intressera 

företrädesvis barn och unga romer för romska hantverks-
traditioner.  Att samla in och synliggöra romskt hantverk 
för romer och majoritetsbefolkning har också varit en 
viktig del i arbetet.

Måluppfyllelse
Nationell utvecklare romskt hantverk arbetar med att 
bygga en infrastruktur och nätverk för romskt hantverk. 
Det innebär arbete med målgruppen romska ungdomar 
och deras familjer, museer och andra kulturinstitutioner 
samt hantverkskunniga. Arbetet har varit framgångsrikt 
genom att en hantverksgrupp för ungdomar har bildats, 
ungdomarna deltar i praktiska workshops samt med-
verkar med programverksamhet i anslutning till den 
ambulerande utställningen Romska smycken. 
En annan framgång är ökad interaktion inom den romska 
gruppen gällande hantverksfrågor och en synlighet för 
romskt hantverk. Intresset för att få lära sig mer om 
romskt hantverk har även varit stort från regioner och 
föreningsliv. 
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Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji
Inför verksamhetsåret 2019, år två av ett treårigt omställ-
ningsarbete med anledning av stora ekonomiska problem 
beslutade NFH följande

Beslut om verksamhetsbidrag till Sameslöjdstiftel-
sen Sámi Duodji 2019

Nämnden beslöt att bevilja verksamhetsbidrag, 1 860 tkr, 
till Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji med uppdrag att 
under 2019 fortsätta arbetet med att se över, utveckla och 
vidtaga åtgärder som säkerställer att stiftelsens eko-
nomi är i balans samt att verksamhet och bemanning är 
anpassad till rådande ekonomiska ramar. Utbetalning av 
bidraget sker kvartalsvis efter att nämnden mottagit verk-
samhets- och ekonomirapport från Sameslöjdstiftelsen.
Stiftelsens prognos för det ekonomiska helårsresultatet 
pekade i december 2019 mot ett överskott på ca 300 tkr, 
vilket är mycket positivt och visar att omställningsarbetet 
har genomförts på ett mycket seriöst och grundligt sätt.

Verksamhet
Arbetet med att skapa en ”flexibel verksamhetsburen or-
ganisation” med större geografisk spridning har fortgått 
under året och bland annat innehållit utställningsverk-
samhet i Jokkmokk och Tärnaby, Artist in Residence och 
pälssömnadskurs i Övre Soppero och projekt Duodji och 
maten i Kiruna. Ett förankringsarbete kring att etablera 
slöjdnoder på olika platser i Sápmi har inletts.
NFH förlade sin årskonferens till Jokkmokk och Luleå 
vilket innebar att landets ca 60 hemslöjdskonsulenter 
under en halv dag i Jokkmokk fick en visning av Ájjte- 
Svenskt Fjäll- och Samemuseum, en föreläsning om 
duodji av professor Gunvor Guttorm, en introduktion till 
projktet AIDA (Arctic Indigenous Design Archives) samt 
en introduktion till samisk slöjd och Sameslöjdstiftelsens 
Sámi Duodjis verksamhet.
NFH och Sametingets kulturutskott har genomfört ett 
inledande möte och informerat varandra om respektive 
verksamhet.

Inför verksamhetsåret 2020 har NFH beslutat följande:
Nämnden beslöt att bevilja verksamhetsbidrag, 1 760 tkr, 
till Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji med uppdrag att un-
der 2020 slutföra det 3-åriga omställningsarbetet vilket 
skall säkerställa att stiftelsens ekonomi är i balans samt 
att bemanning och verksamhet är anpassad till rådande 
ekonomiska ramar. Under året bör en tydlig rågång 
skapas mellan att vara ledamot i stiftelsens styrelse och 
att vara anställd eller projektledare. Utbetalning av bi-
draget sker kvartalsvis efter att Nämnden för hemslöjds-
frågor mottagit verksamhets- och ekonomirapport från 
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji.

Måluppfyllelse

NFH ser att Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji på ett kraft-
fullt sätt arbetat med att ställa om sin verksamhet till att 
rymmas inom tillgängliga ramar och samtidigt utvecklat 
verksamheten i akt och mening att bättre motsvara slöj-
darnas behov samt att ha en större geografisk spridning 
på genomförda aktiviteter.

FRÄMJANDE
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PROJEKTBIDRAG
Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) fördelar bidrag till 
projekt en gång per år. Ansökningsperiod är 15 augusti 
- 15 oktober. Information och ansökningsblankett finns 
på myndighetens webbsida. Beslut om fördelning av 
projektbidrag för kommande år fattas av nämnden vid 
sammanträdet i december. 

Förnyelse och utveckling
Projektbidragen är ett viktigt sätt för myndigheten att 
driva utveckling inom området. Genom projektbidrag 
sker förnyelse samt ett reellt mångfaldsarbete då utövare 
och organisationer ges möjlighet att själva utveckla 
tekniker, uttryck och nya samarbeten som bidrar till 
utveckling inom slöjd. Bidragen är även en viktig resurs 
i arbetet med att stärka samverkan med den regionala 
nivån. 
För år 2019 fördelades 1 457 tkr i projektstöd till 17 
projektansökningar som genomfördes under året, se 
tabell 3. Då NFHs främjandeanslag i princip har varit 
oförändrade i mer än tio år finns inte utrymme att avsätta 
tillräckliga medel till projekt. Detta ska ses i ljuset av ett 
fortsatt ökande intresse för området slöjd och handgjort 
skapande som tydligt märks i antalet ansökningar som 
ökar år från år.

Tabell 2
Projektbidrag

2019 2018 2017

Antal inkomna ansök-
ningar

72 62 63

Summa inkomna 
ansökningar, tkr

5 687 7 389 7 439

Antal beviljade projekt 17 18 11

 Summa beviljade 
projekt

1 457 1 684* 1 400

* Genom att en tjänstledighet vid nämndens kansli ej tillsattes kunde 
utökning av projektbidrag utöver ordinarie utlysning göras 2018.

Prioriterade områden
Genom projektbidragen når NFH nya sökande, organisa-
tioner och samarbeten och kan därigenom driva utveck-
ling och förnyelse inom hemslöjdsområdet. Nya tekniker 
och material, utforskande av kulturarv och omvärld – 
hemslöjd har en plats i hela samhället. NFH prioriterar 
ansökningar som fokuserar på barn och unga, hållbar-
het, företagande inom slöjd och hantverk, mångfald och 
vidgat deltagande samt kulturarv. Projekt som lägger 
vikt vid att sprida och dela med sig av ny kunskap som 
framkommer inom projektet prioriteras. 

Foto: Matilda Mellergårdh Hagel
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Beviljade projekt 2019
I utlysningen för 2019 var den starkaste trenden ansök-
ningar från mindre företagare och föreningar som över 
lag sökte små belopp. Det är tydligt att företag med liten 
omsättning, s.k. mikroföretag, har svårt att hitta stöd att 
söka för att utveckla sina produkter, försäljningskanaler 
och samarbeten. I denna grupp sökande kan även ett litet 
belopp göra stor skillnad. Som mottagare av NFHs pro-
jektbidrag ges möjlighet att få kontakt med andra projekt 
och utövare inom myndighetens stora nätverk. 

Projektansökningar som handlade om hållbarhet var 
också en tydlig trend bland de sökande; främst om mate-
rial och att arbeta med hållbara material. 
Sedan ett par år förekommer enstaka ansökningar 
skrivna på engelska från en internationell ung grupp, 
företrädesvis studenter.
För att kunna bevilja projekt till en vid krets av sökande 
valde nämnden att i viss mån justera ner ansökta belopp. 
Se tabell 3.

Tabell 3
Beviljade projekt 2019

Utvecklingsbidrag Projektägare
Sökt           
belopp, kr 

Beviljat 
belopp, kr

En lokal material- och 
produktionskedja

Lina Sofia Lundin, Falun 50 000 50 000

Skåra björk och täkta 
näver

Skogsmuseet i Lycksele 50 000 50 000

Projektbidrag Projektägare
Sökt          
belopp kr

Beviljat 
belopp,kr

Romskt hantverk igår, 
idag, imorgon – år 3

Romska Kulturcentret i Malmö 300 000 300 000

Kurslokal Årosjokk Nils Johan Labba Duodji, 
Kiruna

300 000 100 000

Rosa Taikon, romsk konst-
när och inspiratör

Hälsinglands museum, Hu-
diksvall

200 000 100 000

Hantverksfilmfestival i 
Leksand

Leksands folkhögskola, Lek-
sand

100 000 100 000

Hemslöjd Humaniora – 
år 3

Region Jönköpings län, Jön-
köping

300 000 100 000

Mönstra näver Kerstin Sylwan Enskild Firma, 
Göteborg

98 500 98 500

Frodvuxet slöjdgalleri Ahardslojdlife Niklas Karlsson, 
Vallsta

90  000 90 000

Weave of the Month Club Arianna E Funk Textiles, 
Stockholm

78 500 78 500

Dräktnyckel Depui Sverige, Hestra 100 000 75 000

Hemslöjdens historia Mia Lindgren Enskild Firma, 
Åmål

100 000 75 000

Med manlig blick… Slöjd Stockholm, Stockholms 
läns museum

100 000 75 000

Koncept Slöjd håller Region Värmland, Karlstad 100 000 50 000

Momenehs vävstol Gotlands museum, Visby 50 000 50 000

Textil- och trädgårdshisto-
riskt seminarium

Nordiskt nätverk för Trädgår-
dens Arkeologi och Arkeobota-
nik, Helsingborg

45 000 45 000

Produkter i ticka Jennie Adén Enskild Firma, 
Stockholm

20 000 20 000

Summa 2 082 000 1 457 000

Projektet Skåra björk och täkta näver genomfördes aldrig och hela beloppet återbetalades. 
Projektet Momenehs vävstol återbetalade 26 195 kr som inte användes i projektet. 
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Jämställd fördelning
SOM-institutets (Samhälle Opinion Medier, Göteborgs 
universitet) årliga undersökning visar att fördelningen 
mellan personer som sysslar med slöjd och hantverk är 
40 % män och 60 % kvinnor. Läs mer sidan 22.
NFH lät 2018 göra en undersökning som tittade närmare 
på genusaspekten för sökande och mottagare av NFHs 
projektbidrag. Perioden 2008-2013 visade på skillnader 
när det gäller fördelning hur män och kvinnor tar del av 
NFHs projektbidrag; av ansökningarnas projektledare 
var 20 % män och 80 % kvinnor. Däremot fick de projekt 
där män var projektledare högre bidrag än de projekt 
som kvinnorna ledde. Utredningen visar att manliga 
projektledare ofta söker högre belopp. 
NFH har arbetat för att möjligheten att ansöka om pro-
jektmedel ska vara känd över hela landet. Projektmedel 
är en viktig resurs i nämndens regionala samverkan. 
Under de senaste åren har nämnden vid fördelning av  
projektmedel även haft fokus på en jämnare spridning 
över hela landet.
Utredaren tog i en handlingsplan för jämställdhet fram 
en rad åtgärder för myndigheten att arbeta vidare från. 
NFH arbetar för en jämn könsfördelning avseende 
projektledarskap och för statistik utifrån ansökningar och 
beviljade projekt. Se tabell 4.
 
Tabell 4
Fördelning män kvinnor projektansökningar
Män 2019 2018 2017

Sökt  16  (22%) 10  (16%) 12  (19%)

Beviljat    6  (35%)   6  (32%) 2  (18%)

Beviljat, tkr 740  (51%) 750  (45%) 550  (39%)

Kvinnor 2019 2018 2017

Sökt 56  (78%) 52  (84%) 51  (81%)

Beviljat 11  (65%) 13  (68%) 9  (82%)

Beviljat tkr 717  (49%) 934  (55%) 850  (61%)

Tabell 5
Geografisk fördelning av beviljade projektansökningar

2019 2018 2017

Stockholm 3  (18%) 6   (32%) 4  (36%)

Göteborg 2  (12%) 1   (5%) 3   (27%)

Malmö 1   (6%) 1   (5%) 1  (9%)

Övriga landet 11  (65%) 11   (58%) 3   (27%)

Summa 17  (100%) 19   (100%) 11  (100%)

Spridning av projekt
NFH har regelbunden kontakt och avstämningar med 
projektägarna under projekttiden. Projektägare bjuds in till 
seminarier och konferenser som NFH arrangerar för att pre-
sentera projekt och resultat. För ytterligare spridning startade 
NFH podcasten Handgjort under 2019. Den första säsongen 
presenterade ett flertal projekt som genomförts med stöd 
från NFH. I samband med att projekten redovisas publiceras 
artiklar på NFHs webb om varje projekt med sammanfatt-
ning och bilder. 

Kategorier och fokusområden 
De beviljade projekten kan delas in i fokusområden och 
kategorier. Flera projekt har beröring med flera kategorier, 
till exempel kan ett projekt handla om både hållbarhet och 
kulturarv.

Tabell 6
Projekt fokusområden, tkr

2019 2018 2017

Barn och unga 400 143 300

Näringsfrågor 268 100 50

Hållbar utveckling 219 175 150

Kommunikation 300 546 300

Kulturarv 270 520 250

Integration 0 200 350

Summa 1457 1 684 1 400

Måluppfyllelse 
Förnyelse och utveckling, vidgande av området samt 
reellt mångfaldsarbete sker bäst genom att fördela pro-
jektbidrag till nya idéer, nya aktörer och nya grupper. Via 
projektbidragen ges utövare och organisationer möjlighet 
att själva utveckla och sprida tekniker och uttryck som 
bidrar till en mångfald av slöjd. Nämnden strävar efter 
en likvärdig geografisk spridning samt en jämn genusför-
delning bland de beviljade ansökningarna. NFH lägger 
vikt vid att genomförda projekt kommuniceras och får 
spridning vilket kan inspirera till nya idéer och utveck-
ling.
Nämnden ser med tillfredsställelse på att årets projekt-
medel fördelats till samtliga fokusområden utom Integra-
tion, ett område där årets ansökningar hade minskat i 
antal. Med utökade anslag skulle NFH kunna bevilja 
flera projekt inom ett fokusområde och på det sättet 
stärka insatserna inom ett visst område.
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KULTURARV

Främjande av immateriellt kulturarv
Slöjd är ett levande kulturarv som används, utvecklas 
och bevaras. Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) har 
under 2019 intensifierat arbetet med slöjdens immateriel-
la kulturarv genom en rad främjarinsatser. Som resultat 
av insatserna tycker NFH sig se ett större regionalt 
engagemang i frågan.

Arbetet med UNESCOs konvention om 
det immateriella kulturarvet
NFH ingår i Institutet för språk och folkminnens sam-
rådsgrupp för arbetet med UNESCOs konvention och 
tryggandet av det immateriella kulturarvet samt leder 
arbetet med noden Traditionell hantverkskunskap. Ett 
utvecklingsmöte hölls under våren med noden i syfte att 
ytterligare utveckla nodens gemensamma handlingsplan 
Nationell agenda för tryggande av traditionell hantverks-
kunskap.
NFHs kanslichef samt några utövare och medlemmar i 
noden för traditionell hantverkskunskap deltog i Svenska 
Unescorådets seminarium Hur kan vi arbeta vidare med 
det immateriella kulturarvet?
NFH har förmedlat förteckningar till den svenska för-
teckningen Levande Traditioner. Exempel är Vadmalstill-
verkning och Bohuslänsk dubbelväv eller finnväv.

Konferens
I samarbete mellan NFH, Sörmlands museum och Hant-
verkslaboratoriet Mariestad arrangerades en två dagars 
konferens på museet i Nyköping under rubriken Att 
synliggöra det osynliga – om immateriellt kulturarv inom 
slöjd och hantverk. Konferensen tog sin utgångspunkt i 
UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet 
och var inriktat på dokumentation och kunskapsför-
medling av traditionella slöjd- och hantverkskunskaper. 
Konferensen gav prov på och möjlighet att diskutera hur 

arbetet med dessa frågor kan genomföras i praktiken.  
Ett åttiotal deltagare från Sverige och Norge deltog i 
konferensen där huvudrubrikerna var Förutsättningarna 
för det nationella arbetet med immateriellt kulturarv, 
Dokumentation och kunskapsöverföring samt Inspiration 
från projekt, forskning och omvärld.
Mycket glädjande var att konferensen samlade deltagare 
från flera olika områden inom kulturarvssektorn så som 
personal från olika museer, hemslöjdskonsulenter, utö-
vare, forskare och föreningsliv. Norsk Håndverksinstitutt 
bidrog med två föredragningar om hur de arbetar med 
UNESCOs konvention.

Regionalt arbete
Under Kulturrådets samverkanskonferens för regionerna 
diskuterade NFH immateriellt kulturarv och Agenda 
2030 med samtliga regioner, två regioner bjöd därefter in 
NFH för att tala om immateriellt kulturarv.

Utbildning, vidareförande av kunskap
En viktig del i arbetet med det immateriella kulturarvet 
är frågor som rör vidareförande av kunskap. Vidare-
förandet kan ske på olika sätt, genom utbildning på olika 
nivåer, via kurser, genom gesäll- och mästarförfarande 
eller från generation till generation. NFH är på olika sätt 
involverade i och främjar samtliga kanaler. Via Göte-
borgs Universitet och Hantverkslaboratoriet i Mariestad 
är NFH involverade i diskussionen kring kandidatut-
bildning Ledarskap i slöjd och kulturhantverks framtid 
(”hemslöjdskonsulentutbildningen”), via finansieringen 
av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR)
understöds gesäll- och mästarbrevssystemet samt kurs-
verksamhet. 
Branschorganisationen Svenska Vävrådet, Riksvävarna, 
Svenska Vävakademin och Internationellt Vävcenter i 
Sjuhärad uppvaktade under året NFH med anledning av 
att man upplevde kunskapsområdet vävning som hotat. 
Uppfattningen var att utbildning för vävlärare inte längre 
finns och utbildningar med huvudfokus på vävning mins-
kar i både antal och omfattning.
Tillsammans med branschen bjöd NFH in till semina-
rium Vävningens roll och betydelse i samhället samt 
inom utbildningar och kurser. Seminariet hölls på 
Textil museet i Borås och samlade ett 50-tal personer. 

Utdrag ur regleringsbrev 2019
… stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden 
ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhets-
perspektiv och därmed tillvarata hemslöjdens mate-
rialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och 
kvalitet….
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Slutsatserna från seminariet var att vävutbildning finns i 
olika former och det är möjligt att ”plocka ihop” en bra 
utbildning genom att studera på flera skolor/utbildningar. 
Det som saknas är kurser/utbildningar i vävpedagogik 
och vävmetodik vilket är nödvändigt för att kunna verka 
som lärare. Myndigheten för yrkeshögskolan deltog i 
seminariet och är intresserade av att utreda frågan vidare.

Hemslöjdens samlingar
NFH har under året stått för licenskostnader för arkivet 
Hemslöjdens samlingar på Digitalt Museum. Hemslöjds-
föreningarnas samlingar av slöjdföremål finns genom 
detta tillgängliga för allmänheten. Den digitala sam-
lingen kan användas i forskningssammanhang, utbild-
ningssammanhang och som inspiration. Svenska SHR 
förvaltar och utvecklar den digitala samlingen samt är 
kontaktyta gentemot föreningslivet. 
Inom ramen för Hemslöjdens samlingar har sedan sex år 
tillbaka arrangerats seminarier för att öka såväl kunskap 
som kännedom om samlingarna. 2019 var temat för 
seminariet Hållbart samlande - urval, förvaring och 
konservering. Hållbart samlande belystes i detta sam-
manhang genom föredragningar om insamlingspolicys, 
urval och konservering samt insamling av dokumente-
rade idéer och processer. Medverkande och föredragande 
institutioner var Nordiska museet, Upplandsmuseet, 
Áttje- Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Hälsinglands 
museum och projektet Textila samlingar hos Hälsing-
lands hembygdsgårdar.

Hantverkslaboratoriet
NFH har samverkat med Hantverkslaboratoriet i frågor 
gällande Hantverkslaboratoriets uppdrag att dokumente-
ra och säkra hantverkskunskaper, samt metodutveckling 
inom fältet kulturmiljöns hantverk. Hantverkslaboratoriet 
ger kompetensutrymme för hantverkare att medverka i 
forskning och utvecklingsarbete om teknik och material. 
NFHs kanslichef ingår stadigvarande i Hantverkslabora-
toriets styrgrupp (Institutionen för kulturvård, Göteborgs 
universitet). 

Nationella minoriteter och urfolk
I NFHs främjande av svenskt kulturarv, bidragsgivning 
och kunskapsspridning beaktas urfolket samernas och 
romers perspektiv särskilt. Sameslöjdstiftelsen Sámi 
Duodji erhåller verksamhetsbidrag för främjande av 
samisk slöjd - duodji. Romska Kulturcentret i Malmö 

erhåller verksamhetsbidrag och projektbidrag för främ-
jande av romskt hantverk. 
NFHs årskonferens som särskilt riktar sig till hemslöjds-
konsulenter/utvecklare genomfördes i Jokkmokk och 
Luleå för att skapa möjlighet till lärande om och förstå-
else av samisk slöjd- duodji. Ájtte - Svenskt Fjäll-och 
Samemuseum besöktes, AIDA (Artic Indigenous Design 
Archives) presenterades, rektor/professor Gunvor Gut-
torm talade om begreppet duodji och Sameslöjdstiftel-
sen Sámi Duodji presenterade pågående utveckling av 
verksamheten. 

Måluppfyllelse
NFH ser med stor tillfredsställelse bredden av insatser 
inom området kulturarv. Vidareförande av kunskap 
genom utbildning, kursverksamhet och olika former av 
synliggörande av slöjd och hantverk som kunskapsområ-
de är mycket viktigt. Insatserna leder till ökad kännedom 
om och ökat intresse för immateriellt kulturarv. Ideellt 
föreningsliv är en viktig part i detta arbete.

Bild från projekt Weave of the Month Club
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Projektbidrag - kulturarvsfrågor

Under 2019 har följande projektbidrag med koppling till kulturarvs-
frågor finansierats:

Textil- och trädgårdshistoriskt seminarium
Nordiskt nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik 
beviljades 45 000 kr för projektet Textil- och trädgårdshistoriskt 
seminarium.

Den 28-30 augusti i år bjöd Nordiskt nätverk för Trädgårdens 
Arkeologi och Arkeobotanik, i samarbete med Svenska Vävakade-
min, in till en tvärvetenskaplig konferens om trädgårdshistoria och 
textilproduktion. Seminariets huvudfokus var nutida forskning kring 
förhistorisk och medeltida textilproduktion. Till exempel har plantor 
som hampa, nässla och humle haft större betydelse som råmaterial 
i den skandinaviska kulturen än vad som tidigare har uppmärksam-
mats. Seminariet samlade ca 60 personer. Platsen för seminariet 
var Pufendorfinstitutet, Lunds universitet, i närheten av Botaniska 
trädgården i Lund. Bild från projektägare.

Rosa Taikon – romsk konstnär och inspiratör
Stiftelsen Hälsinglands museum beviljades 100 000 kr för pro-
jektet Rosa Taikon – romsk konstnär och inspiratör

Efter Rosa Taikons bortgång 2017 donerades Rosa Taikons ateljé till 
Hälsinglands museum av Taikons dödsbo. Donationen är unik och 
synliggör både romsk tradition, ett unikt kvinnligt konstnärskap i 
Sverige såväl som en del av Sveriges socialpolitik och kulturhistoria.

Under 2018–2019 har materialet i donationen dokumenterats, struk-
turerats och upptagits i museets samlingar med stöd av Nämnden 
för hemslöjdsfrågor, Region Gävleborg och Statens kulturråd. Totalt 
uppgår i samlingen till ca 2000 föremål och bildar idag Rosa Taikons 
samling vid Hälsinglands museum. Arbetet med samlingen sker i 
nära kontakt med Taikons anhöriga. Bild från projektägare.

Momenehs vävstol
Gotlands museum beviljades 50 000 kr för projektet Momenehs 
vävstol

Momenehs vävstol har varit ett litet, men förhoppningsvis betydel-
sefullt, projekt som handlat om att ta tillvara kunskaper och kreativa 
förmågor hos en nyanländ. Dokumentation av såväl tillverkningen 
av en vävstol av afghansk modell och Momenehs vävning har pågått 
löpande under året och en utställning kommer att visas runt Gotland 
under 2020. Bild från projektägare.

Dräktnyckel
Depui Sverige beviljades 75 000 kr  för projektet Dräktnyckel

Dräktnyckel handlar om utveckling av ett digitalt verktyg som ska 
fungera som en identifierings- och informationsnyckel till landets 
folk- och bygdedräkter. Resultatet är en lätthanterlig översikt över ett 
områdes dräkter med kartor, bilder och texter som gör det möjligt för 
besökare att identifiera dräkter. Bild från projektägare.

Rosa Taikon - romsk konstnär och 
inspiratör

Textil- och trädgårdshistoriskt 
seminarium

Momenehs vävstol

Dräktnyckel
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HÅLLBAR UTVECKLING

Hållbarhetsfrågor kan sägas vara en av slöjdens grund-
fundament. Närproducerat, materialfokus och kretslopps-
tänkande är inbyggt i traditionellt slöjdande. I äldre tid 
tog slöjden sin utgångspunkt i basala behov som löstes 
utifrån nära tillgängliga resurser. Dagens slöjd löser kan-
ske delvis andra utmaningar och behov, som känsla av 
stress och meningslöshet, avsaknad av konkreta fysiska 
resultat i arbetslivet eller behovet av att känna sig kapa-
bel och handlingskraftig. Nämnden för hemslöjdsfrågor 
(NFH) arbetar med ett brett hållbarhetsfokus i såväl det 
egna arbetet som i främjandeinsatserna.

Agenda 2030 - Strategisk slöjd 
Handgjord hållbarhet - en konferens om att göra, laga 
och företaga hållbart var titeln på NFH Årskonferens 
2019. Konferensen förlagd till Jokkmokk och Luleå, med 
hemslöjdskonsulenter och utvecklare som målgrupp. En 
av dagarna var programmet öppet för alla intresserade. 
Konferensens undertitel var:
Med utgångspunkt i de globala målen tar konferensen 
avstamp tillsammans med forskare, lagningsaktivister 
och trendanalytiker. Vi tar del av andras exempel och 
diskuterar hur vi alla i högre utsträckning kan gå från 
att tänka till att göra hållbart. Vad kan det handgjorda 
aktivt göra för att driva på en omställning till ett hållbart 
samhälle och hur kan det kommuniceras.
Konferensens första talare var Helena Hansson forskare 
och universitetsadjunkt på Högskolan för Design och 
Konsthantverk, HDK, under rubriken Slöjd som medel 
för förändring. Föredraget tog sin utgångspunkt i FNs 
17 globala hållbarhetsmål och sin egen forskning som 
handlar om frugalitet. Föreläsningen väckte stort intresse 
och NFH bjuder därför 2020 in regioner, huvudmän, 
hemslöjdskonsulenter och utvecklare till ett gemensamt 
projekt - Strategisk Slöjd - vilket är en flerårig satsning 
med fokus på att arbeta med slöjd kopplad till de globala 
hållbarhetsmålen. Strategisk Slöjd syftar till att utforska 
slöjdens roll och möjliga bidrag som samhällsaktör i en 

värld som genomgår stora förändringar. Kort sagt; att 
angripa hållbarhetsmålen utifrån ett slöjdperspektiv. 
Kulturella och kreativa näringar belystes genom drag-
ningar om Hållbarhet som konkurrensmedel och Form-
stark Norrbotten - hur design, konsthantverk och slöjd 
kan skapa mervärde i besöksnäringen. Hållbar konsum-
tion belystes genom Konsumentverkets presentation av 
Forum för miljösmart konsumtion och Föreningen Nor-
den Norrbottens Folkverkstan - samhällsentreprenörskap 
och mötesplats för att stimulera hållbar konsumtion 

Den svenska ullnäringen
Många svenska aktörer är idag intresserade av att ställa 
om en del eller hela produktionen till svensk ull. Avsak-
nad av logistik och insamlingsmöjligheter i Sverige sät-
ter stopp för detta. NFH har under året kartlagt tidigare 
genomförda ullprojekt och sammanställt en nulägesrap-
port. I rapporten presenteras förslag på insatser som är 
relevanta och avgörande i det fortsatta arbetet med att 
stärka den svenska ull- och fårnäringen. 
Under året har NFHs arbete med hållbarhetsfrågor till 
stor del fokuserat på ull som en outnyttjad resurs. Alltför 
stor del av den ull som produceras kastas bort. Orsakerna 
till detta är många – prisläge, okunskap, brist på kvali-
tetsbedömning, logistik och insamlingsmöjligheter bland 
annat. Svensk ull kan inte användas till allt, men har med 
sin bredd och unika mångfald en potential att utnyttjas 
bättre. Läs mer sidan 29.

Samverkan
Samverkan är viktigt för att bygga en logistikkedja för 
beredning av svensk ull. Viktiga samarbetspartners 
under året har varit Ullkontoret, föreningen Ullvilja och 
Ullförmedlingen liksom Svenska Fåravelsförbundet med 
flera. NFH har tagit initiativ till ett flertal seminarier och 
möten för att aktörerna ska kunna ta del av varandras 
erfarenheter och se möjligheter till samverkan.
Under året har planering för konferensen Baltic Wool 
Conference med inbjudna föreläsare från Finland och 
Baltikum initierats av NFH. Då den svenska textilindu-
strin rustades ner, flyttades maskiner och kompetens till 
Baltikum. Ett möte mellan länderna kan förhoppningsvis 
ge utökade kontakter för erfarenhetsutbyte. Konferensen 
kommer att förläggas till Gotland under oktober 2020.

Utdrag ur regleringsbrev 2019
… stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden 
ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhetsper-
spektiv ...
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Seminarier och konferenser
Nuläge ull - maj, Stockholm 

Ett 50-tal företagare, projektägare och föreningar bjöds 
in till NFH för att ta del av varandras erfarenheter, utma-
ningar och planering för fortsatt arbete.

Svensk ull för en hållbar framtid – november, 
Uppsala

I samverkan med Länsstyrelsen i Uppsala län, Ullkonto-
ret, Ullförmedlingen, Föreningen Ullvilja och Svenska 
Fåravelsförbundet arrangerades en två dagars konferens i 
Uppsala. En mötesplats mellan olika intressenter så som 
spinnerier, ullproducenter, stora svenska klädeskedjor, 
hemslöjdskonsulenter och ulltvätteri. Konferensen sam-
lade 120 deltagare. Omdömen från konferensen vittnar 
om att behovet av nätverkande och kunskapsinhämtning 
är stort. Önskemål om en årligt återkommande konfe-
rens och bildandet av en branschorganisation framstod 
tydligt.

Kunskapsförmedling och rådgivning
Behovet av kunskap och utbildning inom ullområdet är 
stort, både hos fårägare, producenter och konsumenter.  
I syfte att tydliggöra NFHs roll samt att främja utveck-
lingen på hållbarhetsområdet, har NFH genomfört ett 
tiotal föreläsningar i olika delar av landet i samband med 
ulldagar, kurstillfällen, seminarier och utställningar samt 
medverkat som gäst i två podcasts för att informera om 
pågående projekt och insatser.

Omvärldsbevakning och 
kunskapsinhämtning
Hållbarhetsbegreppet är stort och omfattande, nya rön 
och forskningsresultat presenteras fortlöpande. För NFH 
är det viktigt att bidra med kunskap och hitta samver-
kanspartners i olika sammanhang där slöjden ofta inte 
syns. Att utbyta erfarenheter och se hur traditionell kun-
skap kan möta ny teknik och användningsområden för 
ett mer hållbart samhälle är en viktig väg att gå samtidigt 
som NFHs roll stärks.

Biolyftet – mars,  Stockholm

Biolyftet är en företagsutbildning för att höja kunskapen 
om och öka användandet av biobaserade och återvunna 
material. Projektet är en del i Naturvårdsverkets satsning 
på en hållbar plastanvändning och minskad miljöpåver-
kan från plast, arrangerad av RISE (Research Institutes 
of Sweden). NFH deltog under en två dagars utbildning 

som innebar många nya kontakter med företag och orga-
nisationer utanför slöjdområdet, likväl som tillfälle gavs 
att presentera NFHs roll inom hållbarhetsområdet.

Svensk ull på nytt sätt – april, Borås

Smart Textiles och RISE arrangerade en workshop på 
Textile Fashion Center i Borås med syfte att gemensamt 
ta fram nya innovativa idéer kring framtida ullprojekt. 
NFH deltog tillsammans med textilföretag från bl.a. Sju-
häradsbygden, där många textilföretag fortfarande finns 
kvar. Här väcktes insikten i att textilföretag och högskola 
i högre grad behöver möta fårägare och ullhantverkare 
för att utbyta erfarenheter, inventera behov och kompe-
tens inom respektive område för att stärka värdekedjan 
runt svensk ull.

Studiebesök

Under året har ett flertal studiebesök gjorts, bl.a på spin-
nerier och ulltvätteri för att diskutera utmaningar och 
möjligheter till samverkan.

Sveriges Textil- och modeföretag - januari, 
Stockholm

Sveriges Textil- och modeföretag (TEKO) är en bransch-
organisation för svensk modeindustri. NFH deltog i ett 
seminarium på tema hållbarhet.
Den globala produktionen och konsumtionen av textilier 
står inför krav på stora omställningar. Industrin söker nya 
material som kan ersätta bomull, t. ex. cellulosabaserade 
fibrer. Krav på omställning till en mer hållbar produk-
tion, där textiler kan återvinnas/komposteras i en cirkulär 
process kommer allt närmare. Ull som en cirkulär fiber 
kommer allt oftare fram i diskussionerna. Ull är också 
den enda fiber vi har tillgång till i Sverige, även om 
importen är stor.

Måluppfyllelse
NFH tillsatte hösten 2018 en deltidsanställd nationell ut-
vecklare för hållbarhetsfrågor. Inriktningen på arbetet var 
att genom kunskapsinsamling och samordning utveckla 
den svenska ullnäringen till gagn för såväl slöjdare som 
svensk mode och funktionsklädesindustri. 
Nationella utvecklaren har på ett förtjänstfullt sätt sam-
verkat, samordnat och kommunicerat. Olika intressenter 
har mötts och funnit gemensamma nämnare. Nämnden 
ser att utvecklarens arbete har fört utvecklingen av 
svensk ullnäring framåt för såväl producenter som kon-
sumenter.
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Projektbidrag - hållbar utveckling
Under 2019 har följande projektbidrag med koppling till hållbarhets-
frågor finansierats:

Mönstra näver
Kerstin Sylwan Enskild Firma beviljades 98 500 kr för projektet 
Mönstra näver

Näver har använts under tusentals år i Norden. Det är slitstarkt, 
fukttåligt, antibakteriellt och vackert. Projektet ville kombinera 
det traditionella kulturarvet i näverslöjd med nya mönstertekniker 
och estetiska uttryck för att vidareutveckla hantverket och nå nya 
målgrupper. Marmorering har traditionellt använts för papper och 
bokomslag. I samarbete med Kvarnbyns handpappersbruk och 
näverslöjdare Arja Bäckström anpassades tekniken till näver. Totalt 
gav arbetet drygt hundra provbitar i näver som dokumenterats nog-
grant med anteckningar om genomförande och resultat. Bild från 
projektägare.

Produkter i ticka
Jennie Adén Enskild Firma beviljades 20 000 kr för projektet 
Produkter i ticka

Projektet har utforskat en process där Jennie Adén skapat produkter 
helt själv, från att ha gått ut i skogen och plockat en råvara, utvecklat 
en bearbetningsteknik och tillverkat brukbara produkter. I projektet 
har lika mycket vikt på formgivning som material och hantverk lagts; 
ett samarbete mellan hemslöjd och design. Bild från projektägare.

En lokal material och produktionskedja
Lina Sofia Lundin beviljades 50 000 kr för projektet En lokal 
material och produktionskedja

En förstudie som undersökte möjligheter till att utveckla en lokal 
material- och produktionskedja för vävnader i Borlänge. Projektet 
kartlade produktionsled, undersökte möjligheter till lokal leverantör 
av ull och odling av färgväxter i staden och ringade in nyckelaktörer 
för framtida samarbeten.  I studien identifierades att det saknas ett 
nätverk för lokala textila företag som vill arbeta lågskaligt och i min-
dre kretslopp och kommer därför att initiera till ett sådant för att på 
sikt kan samla den textila kraften i Dalarna. Bild från projektägare.

Koncept Slöjd håller
Region Värmland beviljades 50 000 kr för projektet Koncept 
Slöjd håller

Koncept Slöjd håller är en verktygslåda med praktiska tips och idéer 
att användas i hemslöjdskonsulenternas regionala arbete med 
hållbarhetsfrågor. Det gemensamma konceptet kan även bidra till 
att göra hemslöjdskonsulenter och utvecklare mer synliga och stärka 
yrkeskåren samt att öka möjligheterna att delta som samarbetspart 
och resurs i andra sammanhang som handlar om hållbar konsum-
tion eller på annat sätt kopplar till målen i Agenda 2030. Bild från 
projektägare.

Mönstra näver

Produkter i ticka

En lokal material och produktionskedja

Koncept Slöjd håller
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BARN OCH UNGA

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) har under året ge-
nom sin bidragsgivning främjat barn och ungas intresse 
för slöjd.  

Organisationsbidrag
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR) 
har initierat ett barn- och ungdomsnätverk, samt hållit ett 
första möte inom detta på Sörmlands museum. Nätver-
ket riktar sig till hemslöjdskonsulenter och utvecklare 
oavsett kategori av huvudman. Mötet var ett första steg 
i att aktivera barn- och ungdomsverksamheten i organi-
sationen. I verksamhetsinriktning 2020-2021 beskrivs 
hur organisationen skall stärka barn-och ungdomsverk-
samheten genom att kartlägga föreningarnas/medlem-
marnas barn- och ungdomsverksamhet med syfte att öka 
denna verksamhet. SHR har även för avsikt att utveckla 
samarbeten och mötesplatser med pedagoger inom olika 
områden. 

Verksamhetsbidrag
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji arbetar sedan många år 
med vandringsutställningen Barnens rajd som under året 
visades i Tärnaby och Tennevoll i Lavangens kommun, 
Norge. Vindelns kommun i Västerbotten som är en ny 
samisk förvaltningskommun har bokat utställningen för 
2020. 
Den nationella utvecklaren för romskt hantverk har 
planerat och följt de genomförda workshops med romska 
ungdomar i Landskrona i samverkan med Skånes hem-
slöjdsförbund samt även skapat förutsättningar för work-
shops för romska barn i Romska Kulturcentret i Malmös 
lokaler i samverkan med Skånes Hemslöjdsförbund

Regionala hemslöjdskonsulenter/ 
utvecklare med inriktning Barn och 
unga
I fem regioner finns hemslöjdskonsulenter/utvecklare 
med särskilt uppdrag att främja slöjd med barn och 
unga. De fem regionerna är Halland, Kronoberg, Skåne, 
Sörmland och Östergötland.

Måluppfyllelse
NFH ser arbetet med barn och unga som mycket viktigt. 
Särskilt glädjande under året är Romska Kulturcentret 
i Malmös och nationell utvecklare romskt hantverks 
insatser för barns och ungdomars möjlighet till att slöjda 
utifrån romskt kulturarv. Även arbetet med Filmfestiva-
len i Leksand som har ett dubbelt syfte, att locka unga 
till hantverksutbildning i Leksand och att via film öka 
intresset för slöjd och hantverk är mycket positivt och 
kommer att få fortsatt stöd under 2020.

Projektbidrag - barn och unga
Under 2019 har följande projektbidrag med koppling till barn- och ungafrå-
gor finansierats:

Romskt hantverk igår, idag, imorgon
Romska Kulturcentret i Malmö beviljades 300 000 kr för projektet 
Romskt hantverk igår, idag, imorgon (år 3)

Det övergripande målet för det fleråriga projektet är att vitalisera det romska 
hantverket. Efter Rosa Taikon finns ingen aktiv romsk hantverkare i Sverige 
som kan föra fram och utveckla romskt hantverk eller inspirera andra till 
att ta vid. Därför har Romska Kulturcentret satsat på att inspirera romska 
ungdomar och låta dem prova på olika sorters hantverk i samarbete med 
Skånes Hemslöjdsförbund. Sammanlagt har ett trettiotal ungdomar från hela 
Skåne medverkat. Från denna stora grupp kommer en kärngrupp om cirka 
tio ungdomar 16-22 år att vara i fokus under kommande projektår. Bild från 
projektägare.

Hantverksfilmfestival
Leksands folkhögskola beviljades 100 000 kr för projektet Hantverks-
filmfestival

I mars 2019 genomfördes Sveriges första Hantverksfilmfestival i Leksand. 28 
filmer om och med hantverk visades i kombination med öppna verkstäder 
på Leksands folkhögskola och Sätergläntan. Festivalen samlade under en 
dag 120 deltagare. Bild från projektägare.

Utdrag ur regleringsbrev 2019
Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppgift att ta 
initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att 
främja hemslöjd genom att…. öka barns och ungdo-
mars intresse för utövande av olika slöjdtekniker

Romskt hantverk igår, idag, 
imorgon

Hantverksfilmfestival

FRÄMJANDE



19

INTERNATIONELLT
Med hjälp av digital omvärldsbevakning tar Nämnden 
för hemslöjdsfrågor (NFH) del av vad som händer, i 
första hand i de nordiska länderna, inom slöjd, hantverk 
och hållbarhetsområdet. Inom ullområdet finns mycket 
kunskap och erfarenhet att hämta utomlands. Till årets 
konferenser har framförallt norsk expertis bjudits in.

Internationellt arbete inom ramen 
för Nämnden för hemslöjdsfrågors 
bidragsgivning
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR) är 
aktivt i nordiskt och europeiskt slöjdsamarbete, från och 
med 2020 prioriteras det nordiska samarbetet.
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji har naturligt ett brett 
kontaktnät i Sápmi vilket innebär samarbeten som 
sträcker sig över flera länder.

World Craft Council Europe
World Craft Council Europe (WCCE) är en av fem 
avdelningar inom den internationella och ideella orga-
nisationen World Crafts Council som grundades i USA 
1964. Målsättningen är att stärka det handgjorda ska-
pandets status i samhället i stort med särskilt fokus på 
kulturella och ekonomiska perspektiv. Organisationen 
arbetar med utbytesprogram, konferenser och utställ-
ningar över hela världen. I arbetet ingår att bygga upp ett 
internationellt nätverk av utövare och organisationer för 
slöjd och konsthantverk i hela Europa. WCCE har idag 
31 medlemsorganisationer. NFH är medlem i WCCE 
sedan 2018.
Våren 2019 presenterade WCCE manifestet Crafting 
Europe - a manifesto towards an European strategy for 
craft. NFH förmedlade manifestets innehåll på nfh.se. 
Manifestet lyfter frågor kring hantverkets betydelse i da-
gens samhälle och att den kreativa sektorn bör uppmärk-
sammas som en väg mot ett hållbart samhälle. Statistik 
kring företagande i sektorn kulturella och kreativa 
näringar (KKN) saknas i Europa vilket är ett gemensamt 
problem. Även frågor kring hur kunskapsöverföring 
inom slöjd och hantverk bör möjliggöras och säkerställas 
är gemensamma.

Nordisk Kulturfond
NFH har under 2016-2019 ingått i ett nordiskt nätverk 
kopplat till Nordisk kulturfonds satsning Handmade. 
I samband med Arctic Art Summit i Rovaniemi deltog 
NFH i ett nätverksmöte och presentation av projekt 
finansierade genom fonden. Nätverket är utvecklande 
för NFH och har även inneburit närmare kontakter med 
svenska aktörer.

Deltagande i internationella 
konferenser
De internationella kontakterna inom ullnäringen är 
värdefulla. Branschen använder idag till största delen ull 
från Australien och Nya Zeeland, som importeras och 
spinns i Europa, där många spinnerier och beredningsan-
läggningar finns. Den europeiska ullen erbjuder utma-
ningar då den är grövre, men är med rätt användnings-
område lika värdefull.

The World of Coloured Sheep – juni, Biella

Biella i Italien är centrum för ullindustrin i Italien. NFH 
deltog i en konferens för att ta del av arbetet på spinne-
riet, där ett flertal svenska projekt spunnit garn och vävt 
tyger då Sverige saknar ett kamgarnsspinneri. Under 
konferensen togs initiativ till att bilda en europeisk ull-
grupp, där NFH ingår. 

North Atlantic Native Sheep and Wool Conference 
(NANSWC) -  augusti, Setesdal

Den årliga konferensen var 2019 förlagd till Setesdal 
i Norge med ett hundratal deltagare från hela världen. 
NANSWC fokuserar på de kortsvansade, ursprung-
liga fåren, som anpassat sig till livet i de mest utsatta 
kusttrakterna på bl.a. Island, Grönland, Hebriderna och 
Norge. Motsvarande får finns i Sverige. Konferensen 
presenterar utvecklingen av närings- och kulturarvsfrå-
gor kopplat till ull i de olika länderna och har genomförts 
sedan 2011. 
Ulldagen – oktober, Oslo 

NFH deltog i Ulldagen, i regi av Norsk industri. Här 
presentas de norska företag och projekt som arbetar med 
ull i olika former. Hantverksfilmfestival

FRÄMJANDE



20 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE 2019

Craft Conference 2019 - november, Viljandi

NFHs ordförande, tillika ordförande i stiftelsen Stene-
byskolan deltog vid Craft Conference 2019, den 12-13 
november arrangerad av Tartu Viljandi Culture Academi, 
en institution inom Tartu Universitet i Estland. Konfe-
rensen tog upp olika aspekter på akademisk utbildning 
inom området traditionellt hantverk och samlade drygt 
100 deltagare.

Måluppfyllelse
NFH samverkar i allt högra utsträckning än tidigare med 
internationella kontakter inom det nordiska området, 
inom ullnäringen och genom inträdet i World Crafts 

Council Europe. NFH ser framför allt de nordiska och 
baltiska kontakterna som mycket värdefulla och kommer 
att arbeta vidare i de nätverk som skapas. Under 2020 
planeras att genomföra konferensen Baltic Wool Confe-
rence på Gotland för att ytterligare utveckla nätverken 
kring hållbar ullnäring.

Ullutställning vid konferens The World of Coloured Sheep, Biella, Italien
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KOMMUNIKATION
Nämnden för hemslöjdsfrågors (NFHs) mål är att uppfat-
tas som en trovärdig, relevant och samtida myndighet 
som främjar och sprider kunskap om hemslöjd. Med be-
gränsade resurser arbetar myndigheten med flera kanaler 
för att nå ut till sina viktigaste målgrupper; departemen-
ten, myndigheter, regioner, hemslöjdskonsulenter och 
civilsamhällets organisationer. 
Genom att arbeta med ett vidgat slöjdbegrepp och en 
samtida förståelse av området bidrar Nämnden för hem-
slöjdsfrågor till att främja allas möjlighet till kulturupp-
levelser. Den samtida tolkningen av hemslöjd rymmer 
bland annat kulturarvsaspekter, gerillaslöjd, professio-
nellt utövande, deltagarkultur, minoritetskultur och ett 
brett deltagande. De många uttryckssätten och epiteten 
visar på områdets styrka och dynamik.

Podcast Handgjort
Under det gångna året startade NFH en podcast om slöjd 
och ”det handgjorda skapandet i nutiden, med ett getöga 
i historien”. 
Enligt undersökningen Svenskarna och internet 2019 
(publicerad av Svenska Internetstiftelsen i oktober 2019) 
har podcastlyssnandet vuxit för varje år och sedan år 
2015 har det totala poddlyssnandet dubblerats till att idag 
nå 55 % av samtliga internetanvändare.
NFH har genom podcasten utökat sättet att kommunice-
ra, en satsning för att nå ny publik. Podcasten vill bredda 
synen på vad hemslöjd är och kan vara. Dessutom är en 
podd idealisk att lyssna till när man handarbetar eller 
hantverkar.
Sex avsnitt kom ut säsong 1 (våren 2019) och dessa av-
snitt har nått drygt 4 600 lyssnare, men ökar över tid då 
avsnitten finns kvar för lyssning. Säsong 1 presenterade 
olika projekt som NFH beviljat stöd till under 2018. Sä-
song 2 kommer sändas våren 2020. Avsnitten porträtterar 
olika personer i syfte att vidga slöjdbegreppet. Handgjort 
produceras av Iris Media på uppdrag av NFH. 

Fler podcasts om hemslöjd
Det är intressant att ett flertal podcasts startat inom äm-
nesområdet slöjd. Det bygger en plattform för ett offent-
ligt samtal, fler röster kan komma fram, fler perspektiv 
lyfts. Det är viktigt för ett område att det förs en diskus-
sion, finns kritik och ett offentligt samtal. 
Flera projekt som beviljats stöd från NFH de senaste 
åren har publicerat podcasts.

Hemslöjd Humaniora vill lyfta det handgjorda skapan-
dets värden och betydelser i olika sammanhang med 
humaniora och humanvetenskaperna som underliggande 
kombination.
Ullpodden vill öka kunskapen om svensk ull som en 
hållbar resurs i ett brett perspektiv.
Hemslöjdens historia är en porträttpodd om personer 
verksamma inom hemslöjdsområdet.

Tabell 7
Lyssnare säsong 1 - Podcast Handgjort
Avsnittsnamn Publice-

ringsdatum
Antal 
lyssnare *

Smygstart med Miriam 11 jan 534

1. Nya platser för slöjd 22 feb 974

2. Den vävande entreprenören 8 mars 803

3. Det moderna kulturarvet 22 mars 587

4. Huvudet och handen 5 april 597

5. Att leva som smed 18 april 515

6. Folkdräkt och foppatofflor 6 maj 657

Totalt 4 667 
*Siffror från Libsyn.

Sociala medier
Förutom kommunikation genom myndighetens webbsida 
driver NFH två konton i sociala medier; Facebook sedan 
2017 och Instagram sedan hösten 2019. Syftet är att öka 
myndighetens synlighet och räckvidd. Enligt undersök-
ningen Svenskarna och internet 2019 använder 83 % av 
internetanvändarna sociala medier. 
Starten av NFHs konto på Instagram har lett till att NFH 
har ökat både synlighet och antal interaktioner från 
följare som gillar och delar inlägg. För både Facebook 
och Instagram pekar statistiken på att helt övervägande 
bor de som följer NFH i Stockholm. Ambitionen är att nå 
utanför storstadsregionerna.
Instagram

NFH har starten i september 2019 samlat drygt 556 föl-
jare. Statistiken på Instagram visar att av de totalt 10 % 
män som följer NFH är den största gruppen 35-44 år. Av 
de 90 % kvinnor som följer på Instagram är det största 
segmentet 45-54 år. Statistiken tyder på att det är inlägg 
på Instagram som leder till flest besök på nfh.se jämfört 
med Facebook och NFHs nyhetsbrev.

FRÄMJANDE
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Facebook

På Facebook strävar NFH efter att synliggöra hela slöjd- 
och hantverksområdet. Den 31 dec 2019 hade kontot 796 
följare, av dessa var 82 % kvinnor och 15 % män. Även 
här är den största gruppen kvinnor 45-54 år. Bland män-
nen är de två grupperna 35-44 år och 45-54 år lika stora.
Inlägget om utlysning av NFH projektbidrag var årets 
mest uppmärksammande med en räckvidd på 5 686 per-
soners som nåddes, 337 interaktioner och 19 delningar. 
Så många personer hade inte kunnat nås genom utskick 
på andra sätt.

Webbsidan nfh.se

Webbsidan är grunden för myndighetens externa kom-
munikation. Där förmedlas information om myndig-
hetens uppdrag och verksamhet samt nyheter kring det 
som är aktuellt inom hemslöjdsområdet. På förstasidan 
publiceras artiklar om vad NFH arbetar med eller med-
verkar i. Statistik visar att hälften av sidans drygt 10 000 
besökare använder mobiltelefon för att nå webbplatsen.

Tabell 8
Antal användare nfh.se

2019

Desktop 5 326

Mobil 4 360

Tablet 723

S:a antal användare 10 454
*Siffror gm Google Analytics 1 jan-31 dec 2019. Genom ett förbise-
ende vid byte till ny plattform för nfh.se under hösten 2017 registre-
rades inte den nya webbsidan på Google Analytics vilket medfört att 
jämförande siffror före 2019 saknas.

Nyhetsbrev
Under 2019 skickades tre nyhetsbrev från NFH ut. Mot-
tagare av nyhetsbrevet är hemslöjdkonsulenter, regionala 
beslutsfattare och andra myndigheter. Nyhetsbreven 
innehåller riktad information till målgruppen. Under 
2019 har utskicken gått till ca 370 prenumeranter. Av de 
utskickade breven öppnas i snitt 50 % vilket enligt inter-
nationella undersökningar är högt över snittet (28 %). 

Antal deltagare konferenser och 
seminarier 
Seminarier och konferenser har speglat de områden 
myndigheten prioriterat och har uppdrag att arbeta med. 
Under året har tre större konferenser samlat många delta-
gare. Se tabell 9.

20 nov Kunskapsseminarium Att synliggöra deltagar-
kultur, Stockholm (49 deltagare) läs mer sidan 28.
11-12 nov Svensk ull för en hållbar framtid, Uppsala 
(120 deltagare)
17 okt Vävningens roll och betydelse i samhället samt 
inom utbildningar och kurser, Textilmuseet Borås (39 
deltagare)
30 aug Hållbart samlande, ett seminarium om Hemslöj-
dens samlingar (35 deltagare)
13 maj Nuläge ULL - kunskapsseminarium, Stockholm 
(25 deltagare)
7 maj Möte med noden för traditionell hantverkskun-
skap, Stockholm (8 deltagare)
9-11 april Handgjord hållbarhet, NFH årskonferens i 
Luleå (98 deltagare) 
13-14 mars Att synliggöra det osynliga, Sörmlands mu-
seum (84 deltagare)

Tabell 9
Antal seminarier och konferenser

2019 2018 2017

Större konferens 3 1 2

Dagseminarium 5 7 7

Summa deltagare kon-
ferenser, antal personer

441 293* 253*

*ej inräknat deltagare Almedalen, NFH deltog inte i Almedalen 
under 2019.

Tabell 10
NFH Extern kommunikation

2019 2018 2017

Antal publicerade nyhetsar-
tiklar på nfh.se

48 47 41

Antal nyhetsbrev 3 4 4

Antal levererade nyhetsbrev 1080 1384 1129

Antal öppnade nyhetsbrev 540 630 581
* statistik från Facebook jan 2020

Omvärldsbevakning
NFHs omvärldsbevakning innebär att vara uppdaterad 
kring vad som skrivs och sägs om hemslöjdsområdet och 
myndigheten. Detta sker genom en extern nyhetsbevak-
ning som lämnar dagliga rapporter uitfrån ämnesområ-
den och nyckelord i tidningar, sociala medier, TV och 
radio. 

FRÄMJANDE
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SOM-undersökningen
NFH har sedan 2012 samarbetat med SOM-institutet 
(Samhälle Opinion Media, Göteborgs universitet) genom 
att ha tre frågor kopplade till slöjd i den nationella, 
årliga SOM-undersökningen. Undersökningens frågor är 
viktiga eftersom de ligger till grund för den enda statistik 
som mäter utövande av slöjdrelaterade aktiviteter. 
De tre frågorna är:
• Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort 

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

följande? Sysslat med handarbete/hantverk
• Hur intresserad är du i allmänhet av hemslöjd/handarbete?
Statistiken visar att drygt hälften av befolkningen 18-85 
år sysslar med hemslöjd/handarbete och att dryga 40 % 
besökt en hemslöjdsmarknad/utställning. Cirka 40 % är 
mycket till ganska intresserade av hemslöjd/handarbete 
Se tabell 11 och 12.
Myndigheten för kulturanalys ansvarar för dessa frågor i 
SOM-undersökningen fr o m år 2020. 

Tabell 11
Besök hemslöjdsutställningar och hemslöjdsmarknader*

2019 2018 2017

Kvinnor 18-85 år 50% 48% 52%

Män 18-85 år 65% 33% 37%

Totalt kvinnor och män 57% 42% 45%

Tabell 12
Sysslat med hemslöjd eller handarbete*

2019 2018 2017

Kvinnor 18-85 år 46% 55% 56%

Män 18-85 år 60% 39% 39%

Totalt kvinnor och män 52% 47% 47%

*visar resultat av nationella undersökningar av SOM-institutet, 
Göteborgs universitet

Måluppfyllelse
NFHs mål med kommunikationsarbetet är dels att sprida 
kännedom om myndigheten och dess verksamhet men 
också att sprida en diversifierad och samtida bild av 
slöjd och slöjdande i Sverige. Genom att använda olika 
kanaler så som nyhetsbrev, seminarier, podcast, websida 
och sociala medier hoppas myndigheten nå en vidare 
krets av intresserade. Med utgångspunkt i de resurser 
som finns att tillgå för kommunikationsarbete och den 
vidgade krets som t. ex. söker projektbidrag från NFH är 
kommunikationsarbetet på rätt väg, men skulle behöva 
genomföras med större kraft.

Hemslöjdskonsulenter besöker Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum

FRÄMJANDE
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Projektbidrag - kommunikation

Under 2019 har följande projektbidrag med koppling till kommunika-
tionsfrågor finansierats:

Med manlig blick...
Slöjd Stockholm, Stockholms läns museum beviljades 75 000 kr 
för projektet Med manlig blick… 

Slöjd Stockholm har lyft frågor kring manlighet och slöjd i filmpro-
jektet ”Med manlig blick...” I samarbete med två dokumentärfilmare 
har tre filmer om tre män som ägnar sig åt de traditionellt kvinnligt 
kodade slöjdformerna sömnad, spinning och vävning tagits fram. 
Slöjd Stockholm har som ambition att delta vid en filmfestival med 
filmerna för att få större spridning och publicitet utanför de etable-
rade kanalerna. Efter premiärvisning kommer filmerna att publiceras i 
Slöjd Stockholms olika kanaler. Bild från projektägare.

Hemslöjdens historia
Mia Lindgren Enskild Firma beviljades 75 000 kr för projektet 
Hemslöjdens historia

Hemslöjdens historia är en porträttpodd som sätter fokus på per-
soner som bidragit till att utveckla hemslöjdsrörelsen. Projektgrup-
pen har träffat fyra personer och talat om hemslöjd ur personliga 
perspektiv. Två av intervjuerna har skett med huvudpersonerna för 
avsnittet. De andra två avsnitten har handlat om personer som är 
döda och då har intervjuerna skett med personer som har special-
kunskap om huvudpersonerna. Poddmediet är ett lättillgängligt sätt 
ta del av denna folkrörelses historia. Bild från projektägare.

Hemslöjd Humaniora
Region Jönköpings län beviljades 100 000 kr för projektet Hem-
slöjd Humaniora.

Projektet Hemslöjd Humaniora vill att fler förstår fler värden i det 
handgjorda och har därför byggt upp och skapat en ny plattform 
med nya ingångar för hemslöjd inom området humaniora och 
humanvetenskap - där det handgjorda alltid spelar en roll. Med egna 
produktioner, publika samtal, poddar och film samt andras material 
av liknande värde så har det skapats ett tillgängligt bibliotek på 
Youtube, Soundcloud och Facebook som tjänar till utvidgad kunskap, 
påverkan av synsätt och en rikare bild av handens görande, dess 
värde och betydelse i en rik flora av olika sammanhang. Det har blivit 
en sammanhållen helhet som växer över tid och som finns tillgänglig. 
Bild från projektägare.

Med manlig blick....

Hemslöjdens historia

Hemslöjd humaniora

FRÄMJANDE
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ÅterraPPorterINg

ÅTERRAPPORTERING

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) har valt att redovisa 
måluppfyllelse sist i texten under respektive område och 
uppdrag.

Processkvalitet
NFHs kvalitetsarbete bedöms utifrån process- och resul-
tatkvalitet. Processkvaliteten är ett mått på hur väl verk-
samhetens funktionalitet, tillgänglighet, förutsägbarhet och 
säkerhet fungerar. NFH har Tillväxtverket som värdmyn-
dighet vilket innebär att samtliga systemlösningar NFH 
nyttjar i verksamheten är Tillväxtverkets och kan endast i 
mycket ringa utsträckning påverkas av NFH, samma sak 
gäller NFHs lokaler och fysiska tillgänglighet.
NFHs kansli består av kanslichef 100 %, handläggare 
100 % och nämndens sekreterare/administratör 50 %. 
Organisationen är tydlig liksom arbetsuppgifternas fördel-
ning. NFHs kansli är även arbetsgivare och arbetsplats för 
nationell utvecklare hållbarhet.
Tydliga rutiner finns för alla på kansliet normala frågor 
och ärenden så som hantering av nämndmöten, bidragsan-
sökningar, skrivelser och remisser samt diarieföring.
NFHs verksamhet är transparent så till vida att reglerings-
brev, verksamhetsredogörelse, verksamhetsplan, budge-
täskande, besvarade remisser, beviljade projektmedelsan-
sökningar samt redovisade projekt finns på myndighetens 
webbsida.
Verksamheten utgår ifrån den statliga årscykeln samt sam-
verkansmodellens årscykel. Därutöver tillkommer nämnd-
möten, konferenser, seminarier och besök i regionerna på 
”bestämda tider” vilket gör verksamheten förutsägbar.
Administrationen är mycket liten och ändamålsenlig. Nya 
systemlösningar har gjort kansliet i princip helt obero-
ende av plats för arbetets utförande då alla verksamhetens 
arbetsredskap är åtkomliga på distans.
Den fysiska arbetsmiljön ansvarar Tillväxtverket för, den 
psykosociala arbetsmiljön är kanslichefens ansvar. Det är 
nämndens uppfattning att kansliets processkvalitet svarar 
mot ställda mål och förväntningar.

Analys av verksamheten
Arten och omfattningen av NFHs verksamhet är sådan att 
rimlig och säkerställd statistik inte låter sig göras. Därför 
inskränker sig analysen till ett resonemang om verksam-
heten.
Av största vikt för verksamheten är arbetet med samver-
kansmodellen och samverkansrådet, NFH har här möjlig-
het att fullt ut arbeta för slöjden i den regionala kontex-
ten. Samtliga ingående kulturområden deltar i arbetet 
på samma villkor och gemensamt utvecklas den statliga 
bidragsgivningen till regionerna. NFH fäster stor vikt vid 
arbetet och bidrar med nationell överblick och expertkun-
skap inom slöjdfrämjandet.
Samverkansmodellen ”ritade delvis om kartan” för ideellt 
föreningsliv och bidragsmottagare på nationell nivå. I och 
med modellens införande flyttades styrningen av medel 
i mycket hög utsträckning från statlig till regional nivå, 
vilket innebär ett nödvändigt förändrat fokus för ideella 
bidragsmottagare från statlig till regional nivå. NFH kan i 
sin bidragsfördelning se att denna omfokusering endast till 
del har skett vilket ligger det ideella slöjdområdet till last. 
NFHs roll gentemot regioner och slöjdkonsulenter har 
förändrats från att vara den som fördelar och följer upp 
verksamhetsbidrag till att mer arbeta för slöjdens inne-
håll och varande inom myndighets- och regional sfär. 
Innan samverkansmodellens införande genomfördes 
stora nationella samverkansprojekt mellan NFH, Svenska 
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och slöjdkonsulen-
ter. Samverkansmodellen har inneburit övergång till ett 
större regionalt och interregionalt samarbete med inslag av 
kulturområdesöverskridande
För NFH är det mycket viktigt att utveckla och lyfta 
aktuella frågor och utmaningar ur slöjdperspektiv, samtida 
slöjd och hantverk är ett vitalt område som har vana av 
att verka på en mångfald av platser, arbeta hållbart och 
samverka med civilsamhället. Detta är kompetenser och 
erfarenheter som efterfrågas och bör utvecklas ytterligare.
För att fortsatt vara relevanta och bidra till utveckling av 
slöjdområdet måste myndigheten kontinuerligt ompröva 
sina ställningstaganden och beslut om bidrag. I en verk-
samhet som under lång tid detaljreglerats i regleringsbrev 
med en statisk bidragsgivning och en mycket blygsam 
anslagsutveckling är detta inte okomplicerat. Inför 2020 
har NFH omfördelat medel på så sätt att de två största 
bidragsmottagarna av organisations- respektive verksam-
hetsbidrag fått en minskning på vardera ca 5 % för att 
möjliggöra andra satsningar.

Utdrag ur regleringsbrev 2019
Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa målupp-
fyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla 
verksamheten
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2020 samlar NFH slöjdkonsulenter/regioner till sam-
verkan kring Agenda 2030 och FNs hållbarhetsmål ur 
slöjdperspektiv, dessutom fortsätter satsningen på romskt 
hantverk med konsulentverksamhet och stöd till ungdo-
mars slöjdande och hantverkande.
Det är nämndens uppfattning att myndigheten är en 
relevant samverkanspart för andra myndigheter, regio-
ner, slöjdkonsulenter/utvecklare och ideellt föreningsliv, 
samt att NFH bidrar med ett viktigt slöjdperspektiv till 
nationell och regional samverkan.

.  ”Slöjden måste vara relevant även för människorna i 
storstan. Inte bara en avkopplingsgrej eller fritidsgren. 
Slöjden får inte blir det vi flyr till för att undvika sam-
hällets fasor. Slöjden måste vara MITT I det moderna 
samhällets FASOR.”
Dennis Dahlqvist, konstkritiker
Ur podcasten Handgjort, avsnitt Konceptuell slöjd

ÅTERRAPPORTERING

”Slöjda med staten” diagram av Johanne Ländin
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FRÄMJANDE AV SLÖJD INOM RAMEN FÖR SAMVERKANSRÅD

Uppdraget att ingå i samverkansrådet är mycket viktigt 
för Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) samt för den 
offentligt finansierade slöjden. Inom rådet är NFH sak-
kunnig i slöjdfrågor men också en del i hela diskussionen 
om fördelningen av statliga medel till regional kultur. 
Det också mycket givande nära samarbetet med övriga 
kulturmyndigheter i rådet är utvecklande för den lilla 
myndigheten NFH. 
Inom ramen för rådets verksamhet ingår förutom själva 
rådet, medverkan i beredningsgrupp för regionala kul-
turplaner samt uppföljningsgrupp. Därtill kommer årlig 
samverkanskonferens mellan regionerna, Kulturrådet och 
samverkansrådet samt rådets gemensamma arrangemang 
på Folk och Kultur under Kulturrådets ledning. 
Till Kulturrådets rapport Samverkansmodellens årliga bi-
drag 2010-2018 som beskrev NFH slöjdfrämjandet inom 
modellen enligt nedan ”Hemslöjdsfrämjande verksamhet 
inom kultursamverkansmodellen handlar nästan uteslu-
tande om konsulentverksamhet. Ett sextiotal slöjdkon-
sulenter/utvecklare med region, länsmuseum eller ideell 
hemslöjdsförening som huvudman utgör ett nätverk 
över hela landet. Konsulenternas arbete utgår ofta ifrån 
immateriellt kulturarv i form av arbete med traditionella 
tekniker och material. Pedagogisk verksamhet utförs ofta 
i samarbete med studieförbund, ideellt föreningsliv eller 
museer. Även bibliotek är vanligt förekommande samar-
betspartners. Stöd till professionella utövare samt arbete 
med barn och unga utgör viktiga delar i verksamheten.”
Ungefär 1 % av medlen i modellen går till slöjdfräm-
jande och merparten av pengarna används till konsu-
lentlöner, visst stöd går till ideellt föreningsliv enligt 
uppgifter i Kultursamverkansmodellen - uppföljning av 
kulturområdenas årliga bidrag 2010-2018, rapport från 
Kulturrådet.

Konsulentfakta
Via samverkansmodellen finansieras ca 60 hemslöjds-
konsulenter fördelade över hela landet. Enkelt uttryckt 

finns det två konsulenter i varje region och mellan fyra 
och sex konsulenter i storstadsregionerna. Två regioner 
har endast en konsulent anställd. Cirka 75 % av konsu-
lenterna är kvinnor, en ökning med 7 % mellan 2013-
2017. (Rapport Styra alltjämt, Kulturrådet)
Tjänstetitlarna varierar, sex olika varianter förekommer 
varav tre innehåller ordet hemslöjd, se tabell 14.
Interregionala konsulentsamarbeten sker i anslutning till 
de positionspapper som regionsamverkan Syd och Kultur 
i norr skrivit. Hemslöjdskonsulenterna samverkar även 
i Tvärsgruppen (Uppsala, Gävleborg, Dalarna, Örebro, 
Västmanland och Värmland). Se tabell 13 och 14.

Konsulentutredning
Region Gotland har genomfört en konsulentutredning 
med titeln Gotlands regionala kulturkonsulenter - en 
översyn. Utredningens förslag är dramatiskt för området 
främjande av hemslöjd då översynen landar i förslaget 
att 1,75 tjänst som slöjd och formkonsulent skall minskas 
till 0,5 tjänst. Frigjorda medel skall användas som sökbar 
pott för samtliga kulturkonsulenter. Region Gotland 
hanterar frågan under första kvartalet 2020.

Tabell 13
Huvudmän för länshemslöjdskonsulentverksamhet

2019 2018 2017

Region/landsting 8 8 8

Länsmuseum 6 6 6

Hemslöjdsförening 7 7 7

Summa 21 21 21

Tabell 14
Tjänstetitlar regionala hemslöjdsfrämjare
Titel Region/län

Hemslöjdskonsulent Gävleborg, Skåne, Sörmland, Uppsala, 
Värmland, Västerbotten, Västra Göta-
land och Östergötland

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

Verksamhetsutvecklare 
slöjd och konsthantverk

Blekinge och Halland

Utvecklare hemslöjd Jönköping

Slöjd- och formkonsulent Gotland

orgaNIsatIoNsstYrNINg

Utdrag ur regleringsbrev 2019
Nämnden för hemslöjdsfrågor ska delta i det samver-
kansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor 
om statens roll och ansvar inom ramen för kultursam-
verkansmodellen
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SAMARBETE FÖR KULTUR TILL FLER

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) är en liten myn-
dighet, vilket innebär att samarbete är en nödvändighet. 
Ambitionen är att samarbeta i alla främjandeaktiviteter 
som genomförs, med andra kulturmyndigheter, organisa-
tioner, regioner och nätverk.

Samverkansmodellen
Samverkansmodellen innebär att NFH har kontinuerlig 
kontakt med samtliga regioner, bland annat i samband 
med genomgång av nya kulturplaner och på Kulturrådets 
samverkanskonferens. 
NFH besöker regionerna vilket bidrar till att hemslöjds-
aktiviteter tar plats i hela landet, i olika kontexter, på 
landsbygd och i städer.
NFH har även tät kontakt med landets ca 60 hemslöjds-
konsulenter/utvecklare samt deras huvudmän. Huvud-
man är ideellt föreningsliv, länsmuseum eller region.

Ideell sektor
NFH har nära samarbete med Svenska Hemslöjdsfören-
ingarnas Riksförbund (SHR) och dess 89 medlemsför-
eningar vilka är spridda över landets samtliga regioner. 
Exempel på NFHs och SHRs gemensamma främjande-
insatser riktade till föreningarna är bland annat arkivet 
Hemslöjdens samlingar. Enskilda föreningar söker också 
projektmedel till lokala och regionala projekt ifrån NFH.
Bidragsgivningen till Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji 
och Romska Kulturcentret i Malmö ger breddade kon-
taktytor till utövare och deltagare vilka involveras i olika 
sammanhang. 
Inom ramen för arbetet med UNESCOs konvention om 
det immateriella kulturarvet leder NFH arbetet i noden 
för Traditionell hantverkskunskap. Nodens medlemmar 
är myndigheter, föreningar, museer och utbildnings-
anordnare samtliga med stora nätverk. Spridningen av 
arbetssätt, intressanta konferenser och praktiskt kultur-
arvsarbete sker genom dessa nätverk och når ut till en 
stor och bred grupp.

Kunskapsseminarium
För andra året i rad arrangerade NFH ett kunskapssemi-
narium med målgrupp regionala kulturchefer och strate-
ger samt konsulenternas huvudmän. Syftet är att sprida 
intressanta exempel på hur regionerna kan arbeta med 
slöjdfrågor och belysa aktuella frågor inom området.
Kunskapsseminariet 2019 Att synliggöra deltagarkul-
tur lyfter frågor kring hur kultur organiseras och skulle 
kunna organiseras samt vad det betyder för kulturom-
rådet och det omgivande samhället. Seminarierna har 
också syftet att regionala företrädare träffas och gemen-
samt pratar slöjdutveckling. 

Remiss
I remissvar gällande utredningen Förslag till ny förord-
ning inom bildkonst-, form- och konsthantverksområdet 
föreslår NFH att en öppenhet mellan näraliggande områ-
den skulle genomföras vilket t.ex. kunde innebära ökad 
tillgång till kollektiva verkstäder för en vidgad krets.

SOM undersökningen 2019:15
Enligt SOM undersökningen 2019:15 Slöjd och hant-
verk- vanor och värderingar 2012-2018 är 48 % av den 
vuxna befolkningen slöjd- eller hantverksaktiva minst 
någon gång per år. 52 % av kvinnorna är mycket eller 
ganska intresserade, motsvarande siffra för män är 29 %. 
43 % (båda könen) har besökt hemslöjdsmarknad- eller 
utställning under året.
Andelen som sysslat med slöjd eller hantverk är högst på 
ren landsbygd (57 %) och lägst i storstad (43 %) vilket vi 
tolkar som att slöjd och hantverk är väl spritt över landet. 
Se tabell 11.

Utdrag ur regleringsbrev 2019
Nämnden för hemslöjdsfrågor ska i samarbete med 
andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till 
del i hela landet.

ORGANISATIONSSTYRNING
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KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR

Nämnden för hemslöjdsfrågors (NFHs) roll att kart-
lägga och samordna olika initiativ, identifiera behov och 
ta initiativ till insatser på området syftar till att bygga 
en långsiktig lösning för en hållbar svensk ullindustri. 
Fokus ligger på innovation och utveckling inom bland 
annat design, inrednings- och modebranschen. 

Småföretagande inom ull
Det strategiska arbetet med ull som en outnyttjad resurs 
är tätt sammanknuten med de kulturella och kreativa 
näringarna (KKN), vilket bland annat förstärktes under 
konferensen Svensk ull för en hållbar framtid som ar-
rangerades av NFH m.fl. under hösten. Läs mer sidan 16. 
Den svenska ullindustrin är liten, i många fall en mikro-
industri med små, kreativa företag inom olika branscher 
som strävar efter en mer utvecklad näringskedja för ull.
Diskussioner och föreläsningar under konferensen vittnar 
om behov av att stötta utvecklingen och erbjuda tillfällen 
att mötas i gemensamma frågor som gäller erfarenhets-
utbyte och kompetensutveckling inom ullnäringen. Be-
hovet av en samordnande funktion är tydligt. Den ideella 
föreningen Ullvilja har för avsikt att växa till en bransch-
organisation och har under året samverkat med NFH.

Regional utveckling
Utvecklingen sker över hela landet, på olika nivåer, med 
olika fokusområden. På Gotland har en stor satsning 
gjorts, i projektet Gotland Grey, som syftar till att ta 
vara på den grå gotlandsullen. Här finns kapacitet och 
möjlighet för regionen att profilera sig som ett besöksmål 
med ullindustrin som dragningskraft. Konsthantverkare, 
designers, spinnerier och andra ullrelaterade företag 
satsar på produkt- och produktionsutveckling med mål 
att öka sysselsättningen inom regionens ullindustriella 
verksamhet. NFH tog under året initiativ till en interna-
tionell ullkonferens på Gotland under 2020 och inledde 
diskussioner med Region Gotland eller annan regional 
aktör som tänkt huvudarrangör.

Småföretag i samverkan med industrin
Inom svenska företag finns stor potential och engage-
mang för inhemsk ull, liksom i stora delar av Europa. 
Samverkan och utbyte med andra länder är betydelse-
fullt, då vissa delar i förädlingskedjan runt ull saknas 
i Sverige. Spårbart, transparent och närproducerat är 
nyckelord i sammanhang där ärliga material med en 
”story” som bekräftar ursprung och unicitet ger företagen 
konkurrensfördelar. 
Ett flertal företag inom den svenska modeindustrin 
strävar efter att profilera sig genom att använda svensk 
ull i sin produktion. Detta har medfört stor efterfrågan på 
vissa ullkvaliteter, som blivit så eftertraktade att man be-
farar brist på råvara om utvecklingen fortsätter i samma 
takt. Möjligheten att leva och utveckla företagandet på 
landsbygden växer i takt med efterfrågan samtidigt som 
nya arbetstillfällen skapas.

Avsaknad av statistik
Avsaknaden av statistik avseende hemslöjdsområdet är 
problematisk eftersom statistik och fakta är utgångspunk-
ten för insatser av olika slag. Utan fakta riskerar insatser 
att bli missriktade. Utan statistik finns inte området och 
omfattas inte av riktade insatser, vilket är fallet när det 
gäller slöjd- och hantverksområdet inom KKN.
Under året har NFH fortsatt fört samtal med Tillväxt-
verket och Myndigheten för kulturanalys, vilka är två 
myndigheter med uppdrag att mäta kultur och kreativitet 
utifrån bl.a. ett näringsperspektiv. Myndigheten för kul-
turanalys ansvarar för dessa frågor i SOM-undersökning-
en fr.o.m. år 2020. Det innebär att resultatet ifrån den 
undersökningen kommer i ett större sammanhang vilket 
NFH är mycket nöjda med.

Måluppfyllelse
Inom ramen för arbetet med hållbar svensk ull är en 
förutsättning utveckling av nya affärsmodeller för i första 
hand små och mikroföretag. Närings- och besöksmåls-
utveckling är i högsta grad en del i arbetet med KKN 
med ull. Nämnden är nöjd med den utveckling och de 
samarbetspartners i form av länsstyrelser och hushåll-
ningssällskap som arbetats fram under året.

UPPdrag

Utdrag ur regleringsbrev 2019
Nämnden för hemslöjdsfrågor ska utveckla och med-
verka i insatser för att främja kulturella och kreativa 
näringar.
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Projektbidrag - kulturella och kreativa 
näringar
Under 2019 har följande projektbidrag med koppling till kulturella 
och kreativa näringar finansierats:

Kurslokal Årosjokk
Nils Johan Labba Duodji beviljades 100 000 kr för projektet 
Kurslokal Årosjokk.

Slöjdaren Nils-Johan Labba fick ärva ett äldre fritidshus drygt 5 mil 
utanför Kiruna. Huset har rustats upp och kommer inredas till en 
verkstad, helt utan boendedel, med rum för spånsug, materialrum 
och en kontorsdel med plats för lärlingar och kortkurser i duodji, 
samisk slöjd. På lång sikt är tanken att projektet ska öka kunskap om 
samisk bruksslöjd och öka intresset för att faktiskt använda slöjden 
som en hobby eller ett levande uttryck i vardagen. Att det finns 
aktiva slöjdare i Sápmi gör att kunskapen och traditionen lever vidare 
även i nästa generation

Frodvuxet slöjdgalleri
Ahardslojdlife Niklas Karlsson och beviljades 90 000 kr för pro-
jektet Frodvuxet slöjdgalleri.

Under två veckor undersökte två slöjdare ett nytt försäljningskoncept 
genom att driva ett slöjdgalleri där slöjdarna var på plats och arbe-
tade med sin slöjd i en pop up-butik som samtidigt blev utställning 
och verkstad.

Weave of the Month Club
Arianna E. Funk Textiles beviljades 78 500 kr för projektet Weave 
of the Month Club

Weave of the Month Club startades 2018 som en företagsidé inom 
handvävning med målet att sprida svenska vävtraditioner till ny 
publik och marknader. Varje månad får medlemmar i Weave of the 
Month Club en ny vävnota, bilder och inspiration till ett projekt som 
är inspirerat av svenska vävtraditioner men designat för moderna 
behov. Arianna E. Funk har fortsatt utveckla sin prenumerationstjänst 
under året med projektstöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor. 

MODERNA BEREDSKAPSJOBB I STATEN
Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) ska senast den 5 
april 2019 till Statskontoret redovisa hur myndigheten 
bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruk-
tion från Statskontoret. NFH har inte anställt någon 
under perioden. Begärd redovisning är utförd och insänd.

Utdrag ur regleringsbrev 2019
Nämnden för hemslöjdsfrågor ska senast den 5 april 2019 
redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bi-
dragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt 
från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna bered-
skapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion 
från Statskontoret.Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev 
eller särskilda regeringsbeslut

Kurslokal Årosjokk

Frodvuxet slöjdgalleri

Weave of the Month Club

UPPDRAG
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NÄMND
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, är en nämndmyn-
dighet vilket innebär att nämnden utgör myndighetens 
ledning och ansvarar för verksamheten inför regeringen. 
Kansliet ansvarar för administration och handläggning 
av ärenden.
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. Kans-
lichefen ingår inte i nämnden men är föredragande på 
nämndens möten.
Regeringen förordnar nämndledamöterna under en tre-
årsperiod som kan förlängas en gång. Ledamöterna, med 
sina olika kompetenser och kunskapsområden, tillför 
bred kunskap till myndigheten.

Nämndens ordförande och ledamöter
Nämnden består av ordförande och åtta ledamöter. Vid 
halvårsskiftet avgick tre ledamöter och tre nya ledamöter 
tillsattes.
Under första halvåret av 2019 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. 
Andra halvåret 2019 kvarstod ordförande Tina Ehn, vice 
ordförande Zandra Ahl och ledamöterna Hanna Råman, 
Jörgen Sundqvist, Frida Arnqvist Engström och Pratik 
Vithlani. Nya tillförordnade ledamöter är Henrik Orrje, 
Karin Lindvall och Bertil Björk.
Utöver ordinarie sammanträden har de nya ledamöterna 
deltagit vid en introduktionsdag i september 2019.
Flera av nämndens ledamöter har deltagit vid de aktivite-
ter som NFH arrangerat under året.

Nämndmöten
Under året hölls fyra ordinarie möten som till sin karak-
tär var olika:
Februari – beslut om verksamhetsredogörelse, budgetun-
derlag, verksamhetsplan och riskanalys,
Maj – Temamöte - Nämnden för hemslöjdsfrågor i för-
hållande till de nationella kulturpolitiska målen, samver-
kansmodellen och ”samarbete för kultur till fler”
September – Introduktion för de nya ledamöterna samt 
framåtblick,
December – beslut om preliminär fördelning av medel 
till projektbidrag och budget för 2020

Ersättning och andra uppdrag
Ersättning till nämnden har under året varit 20 000 kr 
i årligt arvode för ordföranden och 975 kr per sam-
manträde för ledamot. Kostnaderna, inklusive arvoden, 
för nämndens ledamöter under 2019 har varit totalt 158 
733 kr. Detta belopp avser bland annat sociala avgifter, 
resor samt utlägg i samband med nämndsammanträdena 
och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Se tabell 15.
Arvode för nämndmötet i december samt arvode för 
inläsning av projekt, sammanlagt 15 600 kr, utbetalas i 
början av 2020.

NÄmNd oCh kaNslI
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Tabell 15
Nämnden för hemslöjdsfrågor 2019

Förordnande Arvode kr*1 Andra uppdrag*2

Tina Ehn
fd riksdagsledamot, Hunnebostrand

Ordförande 160701-190630
190701-220630

20 004 ordförande för stiftelsen Stenebyskolan

Zandra Ahl
konsthantverkare, Stockholm

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

5 850 Alhansa Investment AB med dotterbo-
lag, ledamot
Z Ahl Design AB, ägare

Frida Arnqvist Engström,
journalist, författare och föreläsare, Stockholm

Ledamot 160701-190630 samt
190701-220630

5 850 Svensk Hemslöjd AB, ledamot

Bertil Björk
verksamhetschef STPLN, Malmö

Ledamot 190701-220630 975 ”The advisory board of Anna Lindh 
Foundation network in Sweden”, 
ledamot 

Karin Lindvall
fd länsmuseichef/landsantikvarie, Nyköping

Ledamot 190701-220630 975

Henrik Orrje
administrativ chef,  Statens konstråd. Stockholm

Ledamot 190701-220630 975 Nordisk kulturfond, sakkunnig
Svensk Form, t.f. ordförande

Hanna Råman
samisk slöjdare och designer, Vittangi

Ledamot 160701-190630 samt 
190701-220630

5 850

Jörgen Sundqvist
slöjdare, Umeå

Ledamot 160701-190630 samt
190701-220630

5 850

Pratik Vithlani
vd, entreprenör, kulturstrateg, Stockholm

Ledamot 161201-190630 samt 
190701-220630

4 875 AB TYP Kulturkapital, ledamot
Folkoperan AB, ledamot

*1 Avser utbetalade arvoden under 2019 (exkl. skatter och sociala avgifter)
*2 avser uppdrag som styrelseledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag

Tabell 16
Avgående ledamöter 2019

Förordnande Arvode kr*1 Andra uppdrag*2

Love Jönsson
museichef, Göteborg

Ledamot 130701-160630 samt 
160701-190630

0

Anneli Palmsköld
professor i kulturvård hantverksvetenskap,      
Göteborg

Ledamot 130701-160630 samt 
160701-190630

1 950

Johan Bursell
lärare i textilslöjd, Örebro

Ledamot 160701-190630 3 900

*1 Avser utbetalade arvoden under 2019 (exkl. skatter och sociala avgifter)
*2 avser uppdrag som styrelseledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag

NÄMND OCH KANSLI

Ledamöter Nämnden för hemslöjdsfrågor från vänster till höger:
Frida Arnqvist Engström, Hanna Råman, Zandra Ahl, Bertil Björk, Tina Ehn, 
Henrik Orrje, Pratik Vithlani, Karin Lindvall och Jörgen Sundqvist
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EKONOMI
NFH lämnar endast en årlig verksamhetsredogörelse och 
behöver inte lämna en årsredovisning enligt bestämmel-
serna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag. 
NFHs räkenskaper ingår och granskas som en del av Till-
växtverkets årsredovisning.
Tillväxtverkets handhar även fakturahantering och bi-
dragsutbetalningar liksom personaladministrativt arbete. 
Mycket av ekonomi- och personalhantering hanteras 
även av Statens Servicecenter.
Nämndens kansli ansvarar dock för framtagning av un-
derlag, kontering, budgetering, granskning och uppfölj-
ning.

Förändring av arbetsområden

NFH har under 2019 förändrat olika arbetsområden (del-
poster) under främjandeanslaget enligt följande:
Fortbildning- heter Fortbildning och samordning
Nationell utvecklare sameslöjd – flyttad till Verksam-
hetsbidrag
Nationell utvecklare 50 % - borttagen
Nationell utvecklare NFH 100 % - heter Nationella 
utvecklare
Hemslöjdens samlingar licens är flyttad till Fortbildning 
och samordning
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund – flyttad 
till Organisationsbidrag.
För att kunna jämföra utfall i tabellen har dessa poster 
från åren 2017 och 2018  sammanslagits i tabell 19. Se 
även tabell 17,18 och 20 för ekonomisk fakta.

KANSLI
Nämnden för hemslöjdsfrågors (NFHs) kansli består av 
kanslichef  Friedrike Roedenbeck 100 %, handläggare 
Heléne Wallin 100 % och administratör/nämndens sekre-
terare Ingela Lindqvist 50 %. Kansliet är också arbetsgi-
vare för nationell utvecklare Annkristin Hult 60 %. 

Kompetensförsörjning
Kansliets personal, samt den nationella utvecklaren har 
arbetsgivaransvar för, deltar i de konferenser och semi-
narier som NFH arrangerar. Personalen deltar även i till-
lämpliga delar av Tillväxtverkets kompetensutvecklande 
åtgärder samt deltar i konferenser inom det kulturpoli-
tiska området och myndighetens kärnområden. 

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

Verksamhetsredogörelse, 
budgetunderlag och riskanalys 
Arbetet med verksamhetsredogörelse, budgetunderlag 
och riskanalys koncentreras till januari-februari. Dessa 
behandlas på nämndsammanträdet i februari och ska läm-
nas till departementet senast den 21 februari 2020.

NÄMND OCH KANSLI
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Tabell 17 Verksamhetens intäkter och kostnader (tkr)
2019 2018 2017

Anslag förvaltning (4:3 ap 1) 2 588 2 579 2 566

Anslag främjande (4:3 ap 2) 9 063 9 032 8 985

Summa anslag 11 651 11 611 11 551

Ingående överföringsbelopp 77 29 104

Ing från externa medel, se tabell 20 39 0 0

Summa året 11 767 11 640 11 655

Kostnader under året, se tabell 18 och 19 11 756 11 555 11 614

Utgående överföringsbelopp, endast från ap 1 11 77 30

Tabell 18 Kostnader under förvaltningsanslag (4:3 ap 1) (tkr)
4:3 ap 1 2019 2018 2017

Löner 2329 2 160 2 136

Nämnd 159 159 181

Kommunikation 75 150 151

Kansli 91 58 120

Summa 2654 2 527 2 588

Tabell 19  Kostnader under främjandeanslag (4:3 ap 2) (tkr)

4:3 ap 2 2019 2018 2017

Fortbildning och samordning, inkl kost från ext medel (tabell 20) 667 852 707

Verksamhetsbidrag 2 260 1 860 1 860

Organisationsbidrag 4 200 4 200 4 200

Nationell utvecklare 608 437 859

Projektmedel 1367 1 679 1 400

Summa 9 102 9 028 9 026

Tabell 20 Externa bidrag 2019
Finansiär, benämning Ing balans Intäkter Kost Utg balans

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

139 0 39 100

NÄMND OCH KANSLI
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Underskrift av verksamhetsredogörelse 2019 

Nämnden för hemslöjdsfrågor

2020-02-17 2020-02-17

Tina Ehn

ordförande 
Zandra Ahl

vice ordförande

2020-02-17 2020-02-17

Frida Arnqvist Engström

ledamot
Bertil Björk

ledamot

2020-02-17 2020-02-17

Karin Lindvall

ledamot 
Henrik Orrje

ledamot

2020-02-17 2020-02-17

Hanna Råman

ledamot 
Jörgen Sundqvist

ledamot

2020-02-17 2020-02-17

Pratik Vithlani

ledamot
Friedrike Roedenbeck

kanslichef
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