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NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR UTVECKLAR OCH 
UTVECKLAS
Nämnden för hemslöjdsfrågor har under ett par 
år, omfamnat den stora utmaningen att aktivt 
medverka till utveckling och möjligheteter att för-
ädla och omhänderta den svenska ullen. Genom 
att redan 2018 tillsätta en nationell utvecklare, ser 
vi nu att intresset ökar och också leder till utveck-
ling. Genom att kartlägga, samla ihop kunskap 
och anordna konferenser om ullens möjligheter, 
har intresset vaknat från många olika aktörer, nu 
finns bland annat en utbildning och en början 
till en plattform som kan leda till den branschor-
ganisation som vi tror behövs. Nämnden har de 
senaste åren stöttat och medverkat i flera fram-
åtsyftande initiativ som har tagits runt ullen med 
självklar koppling till cirkulära flöden och hållbar-
het. 

Nämnden för hemslöjdsfrågor styrs ytterst av 
regleringsbrev, budget och kulturpolitiska mål, 
därutöver finns ett utrymme att utveckla, förändra 
och fånga upp! Det är inom det området vi vill ha 
en gemensam bild och väg framåt. Slöjden vill sy-
nas och vi ser dess potential, vi ser att genom ett 
vidgat slöjdbegrepp och med möjlighet att stödja 
initiativ sker en uppväxling av idéer och vi når fler, 
det blir mer slöjd helt enkelt! Och många idéer, 
projekt och initiativ leder vidare.

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en liten myndig-
het, men fångar stora frågor och har en direkt-
kontakt med utövare och främjare. Samisk slöjd, 
romskt hantverk, olika materiella kulturarv. Men 
likväl möter vi det oväntade och nyfiket skapade. 
Genom de projektansökningar vi tar emot finns 
det både det traditionella och helt nya spår. 

Med de extra förstärkningar vi fått under pande-
min och genom nämndens omprioriteringar har 
vi kunnat bevilja ännu fler projektbidrag, vilket 
gett nämnden en möjlighet att möta ansökningar 
som vi inte sett tidigare. Det har väckt tankar och 
frågor om vilka områden som behöver stöd och 
utveckling och vad kan myndigheten göra i sin 
roll? Svaren är att vi kan medverka till förändring, 

vi har fångat in kunskaper som varit på väg att 
försvinna, och vi möter hela tiden nya möjligheter 
genom människors skapande kraft.

Slöjdintresset är stort och brett, det är ingen 
större skillnad på vem som slöjdar, hög eller låg-
utbildad, boende på landet eller i staden, oavsett 
social samhällsgrupp. Slöjd är för alla, och via 
Nämnden för hemslöjdsfrågor stödjer vi infra-
strukturen för att skapa slöjd i hela landet. Men vi 
skulle kunna göra mer. Det som sker i nämndens 
regi är ett viktigt arbete som med små medel ef-
fektivt når många människor och olika grupper. 

Kansliet arbetar effektivt med att förbereda och 
underlätta nämndens möjligheter, med att kunna 
delta aktivt runt samtal om slöjden, dess utrymme 
och arenor i samhället. Bland nämndens leda-
möter finns ett stort engagemang att ta del av 
ansökningar, remisser och föra samtal om slöj-
den. Under det gångna året har ledamöter inom 
nämnden tillsammans med kanslichefen aktivt 
arbetat fram en strategi/vision om vad vi kan 
åstadkomma och vad vi vill. 

Slöjd möter flera områden som har betydelse 
för hållbar utveckling, och sist men inte minst, 
slöjden är bra för människor och för samhället för 
genom slöjd och handgjort skapande kan man 
förstå och utforska världen.

Tina Ehn, ordförande 

Nämnden för hemslöjdsfrågor 
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introduktion

PANDEMINS INVERKAN PÅ SLÖJD- OCH 
HANTVERKSOMRÅDET
Intresset för och utövandet av slöjd och hantverk 
har ökat från 47% till 50% av de tillfrågade i SOM 
institutets kulturvaneundersökning 2021. Kultur-
vaneundersökningen visar också att det är grup-
pen 16-29 år som ökat utövandet av handarbete/ 
hantverk mest, från 46% till 54% av de tillfrågade. 
Större intresse för området innebär fler som vill gå 
på kurs, köpa hantverkslitteratur och material eller 
slöjdalster.

De yrkesverksamma utövarna och företagarna har 
haft svårt att driva sina verksamheter när försälj-
ningstillfällen, utställningar och pedagogisk verk-
samhet stängts eller begränsats av smittskydds-
skäl. Begränsningarna har inneburit intäktsbortfall 
som de enskilda företagarna haft svårt att få stöd 
för. Nämnden för hemslöjdsfrågors (NFHs) upp-
fattning är att sektorn i sin helhet har behov av 
att arbeta med nya affärsmodeller och utarbetade 
koncept för digital verksamhet. Mot bakgrund av 
de nya utmaningar företagare inom sektorn ställts 
inför har myndigheten arbetat med underlag om 
företagarnas situation och behov av företagsut-
veckling. Underlagen har bland annat använts i 
kontakter med Tillväxtverket och Kreativa Sverige. 
Stärkande av strukturer och kunskapsstöd riktat 
till yrkesverksamma har varit och kommer fortsatt 
under 2022 vara prioriterat. 

Att NFHs budget utökades med 2 mkr inför 3:e 
kvartalet 2021 innebar att myndigheten kraftigt 
kunde öka det ekonomiska stödet till yrkesverk-
samma slöjdare och hantverkare genom ökat 
antal projektbidrag.  

Utvidgad projektmedelsgivning och 
måluppfyllelse
NFH ser att det gångna årets höjning av främjan-
deanslaget med 2 mkr sände positiva signaler 
till utövarna om att regeringen hade uppfattat 
områdets belägenhet och reagerat på det. Myn-
dighetens främjandeuppdrag sattes under press 
genom pandemin och krävde omprioriteringar 
och ställningstaganden för att nå stipulerade 

mål. Myndigheten valde att omfördela resurser 
från främjande av ideell sektor till projektbidrag 
riktade till professionella utövare. 

Genom utvidgad projektmedelsgivning har NFH 
kunnat stötta yrkesverksamma och professio-
nella utövare inom slöjd och hantverksområdet, 
vilket mottagits mycket positivt, och bidragit 
både till företagsöverlevnad och givit möjlighet 
till fördjupning och utveckling. Samtidigt har 
myndigheten arbetat med att stärka slöjd och 
hantverksområdet som en del av KKN samt skapa 
förutsättningar för branschsammanslutningar och 
företagsutveckling. 

Den utökade projektmedelsgivningen har i hög 
utsträckning kommit Sveriges landsbygder till 
del och sinnebilden av en projektbidragsmot-
tagare hos NFH skulle kunna slarvigt uttryckas 
som ”kvinnlig slöjdare med enskild firma utanför 
storstadsområdena”. Den utökade projektmedels-
givningen har även varit mycket positiv för arbe-
tet med det immateriella kulturarvet, då många 
yrkesverksamma nyttjat möjligheten till fördjup-
ning i teknik och tradition.

Det är också myndighetens uppfattning att den 
ökade kvantiteten av NFHs finansierade slöjd- och 
hantverksprojekt har en för området värdehöjan-
de effekt samt en positiv påverkan på områdets 
synlighet. 

Nämnden har under året som en naturlig fort-
sättning på förändrings- och utvecklingsarbetet 
genomfört ett visionsarbete till stöd för fortsatt 
utveckling.  Som främjare har myndigheten 
anpassat verksamheten för att kunna svara mot 
sfärens behov, bland annat genom utlysningar 
riktade mot curators och yrkesverksamma slöjdare 
och hantverkare. 

Det är myndighetens förhoppning att den pro-
gressivitet som 2021 innebar på grund av ramhöj-
ning och utvecklingsarbete, pandemin till trots, 
ska ses som värdefull och att det ekonomiska 
tillskottet permanentas.
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VISION

Slöjd och hantverk ska ha en stark och självklar ställning i hela lan-
det. Där den traderade kunskapen, i mångfalden av uttryck, i egen-
makten och görandet kan visa vägar mot ett hållbart samhälle.

Nämnden ska verka för en bred, välkomnande 
och inkluderande slöjd- och hantverkskultur 
där traditioner och kunskap värnas och där nya 
uttryck, grupper, kulturer och förhållningssätt 
välkomnas. 
Vi uppmuntrar till utbyte och utveckling inom 
slöjden, vi stödjer att kunskap och färdigheter 
delas generöst, och uppskattar de sociala vär-
dena av gemensamt skapande. 
Nämnden ska stödja slöjdfältets traditionella 
sätt att arbeta; lokalt, småskaligt, resurssnålt, 
självorganiserat, lärande och i samklang med 

den omgivande naturen, görs tillgängligt för 
fler och kan vara en kraft för omställning mot 
ett mer hållbart samhälle. Slöjden ska leva och 
utvecklas i hela landet. 
Nämnden ska verka för en stark och levande 
slöjdkultur bland barn och unga på deras egna 
villkor. Och för att slöjdämnet ska utvecklas och 
nå sin potential i skolan såväl som i civilsam-
hälle och på kulturinstitutioner. 
Utdrag ur Nämnden för hemslöjdsfrågors 
vision 2021.

INTRODUKTION

Nämnden för hemslöjdsfrågors vision
Pandemiåren 2020 och 2021 förändrade förut-
sättningarna för kulturbranschen. NFH hade inför 
2020 påbörjat diskussioner om hur myndigheten 
skulle kunna fullgöra de uppdrag som regle-
ringsbrevet innehöll mot bakgrund av en under 
mycket lång tid obefintlig anslagsutveckling. En 

omfördelning av främjandebudgeten påbörjades 
för att i högre utsträckning kunna stötta profes-
sionella yrkesutövare och företagare.

Omfördelningen av budgeten ledde till en rad 
diskussioner eftersom omfördelning innebär att 
minska på några konton för att kunna öka på 
andra.

Diskussionerna, den accelererande pandemin och 
insikten att regeringens krisstödsåtgärder inte 
träffade slöjd- och hantverksfältet samt det fram-
gångsrika försöket med en ny typ av utlysning 
som innebar ett enkelt förfarande och en fast 
summa att söka ledde till behovet av att formu-
lera en vision till stöd för det fortsatta arbetet och 
beviljandet av bidragsmedel.

En arbetsgrupp bestående av fyra nämndledamöter;  
Frida Arnqvist Engström, Bertil Björk, Karin Lindvall, 
Pratik Vithlani och kanslichef Friedrike Roedenbeck 
fick i uppdrag att utarbeta ett förslag. Förslaget 
behandlades på två nämndmöten och beslutades i 
december. Visionen ska regelbundet revideras.

Foto: Marie Fagerlind
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INTRODUKTION

ORGANISATION

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) är en statlig 
myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges 
riksdag och regering. NFH lyder under Kultur-
departementet och har Tillväxtverket som värd-
myndighet, en markering av slöjdens dubbla 
hemvist i kultur och näring. NFH leds av en 
nämnd med nio ledamöter vilka utses av reger-
ingen för en period av tre år. Nämndens kansli är 
bemannat med 2,8 tjänster varav 0,3 tjänst som 
avser konferensarrangemang belastar ap.2.

Uppdrag
NFH har ett strategiskt samordningsansvar och är 
pådrivande och stödjande inom hemslöjdsområ-
det. Myndigheten arbetar utifrån ett brett kultur-
begrepp för att utveckla slöjd som kulturområde. 
NFH samverkar med andra myndigheter och ak-
törer, däribland det civila samhället. NFH arbetar 
med att sprida information genom konferenser 
och seminarier samt fördela bidrag.

EKONOMISK ÖVERSIKT
Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) tilldelades i 2021 års regleringsbrev (17 dec 
2020) 11 767 tkr fördelat på två anslagsposter. Vid ändringsbeslut 23 juni 2021 
tilldelades ytterligare 2 000 tkr till främjandeposten (ap 2).
Totalt under 2021 tilldelades NFH 13 767 tkr fördelat på två anslagsposter
Ap 1, Nämnden för hemslöjdsfrågor      2 613 tkr
Ap 2, Främjande    11 154 tkr

Främjandeposterna (ap. 2) i 2021 års budget NFH har för 2021 budgeterat anslaget 
för främjande (ap. 2) enlig följande arbetsområden:
• Utlysning av projektbidrag –  3 950 tkr. 
• Organisationsbidrag till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR) – 3 500 tkr
• Verksamhetsbidrag till Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji samt Romska 

Kulturcentret i Malmö – 1 730 tkr
• Fortbildning, informationskonferenser, seminarier – 1 264 tkr 
• Nationell utvecklare - hållbarhet – 710 tkr

Läs mer ekonomiska fakta på sidan 33 tabell 8, 9, 10 och 11.

Utdrag ur regleringsbrev 2021 (ändringsbeslut 23 juni 2021)
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor (ramanslag)
Disponeras av Tillväxtverket                         13 767
ap.1  Nämnden för hemslöjdsfrågor (ram)    2 613
ap.2  Främjande av hemslöjd (ram)     11 154
Villkor tillhör anslag 4:3

ap.1 Nämnden för hemslöjdsfrågor
Anslagsposten får 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 hemslöjds-
området.

Budget 2021

Projektmedel
3 950 tkr

Organisationsbidrag
3 500 tkr

Verksam-
hetsbidrag
1 730 tkr

Fortbild-
ning
1 264 tkr

Nationell 
utvecklare
710 tkr
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Utdrag ur regleringsbrev 2021
Främjande av hemslöjd

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

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

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

FRÄMJANDE AV HEMSLÖJD

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) bedriver 
främjande genom fördelning av organisations-, 
verksamhets- och projektbidrag. Målgrupper 
för bidragsgivningen är föreningsliv, regional 
hemslöjdsverksamhet, nationella minoritets- och 
urfolks organisationer samt yrkesverksamma 
slöjdare och hantverkare. 2020-2021 har omprio-
riteringar gjorts till förmån för slöjd- och hant-
verksföretag mot bakgrund av den svåra situation 
pandemin försatt dem i.

Främjandearbete bedrivs även genom seminarie- 
och konferensverksamhet, ofta i samverkan med 

regionala hemslöjdskonsulenter/utvecklare, andra 
myndigheter, region eller ideellt föreningsliv. En 
viktig del av främjandet handlar om nätverkande 
med myndigheter, organisationer, regioner, in-
stitutioner där NFH även fungerar som expert på 
hemslöjdsområdet med nationell överblick.

Den yttersta målsättningen med NFHs främjande-
verksamhet är att öka intresset för, kunskapen om 
och utövandet av slöjd och hantverk i hela landet 
på ett likvärdigt sätt.

mÅl oCh ÅterraPPorteringskrav

Bild från projektet  En studie i grönt, foto Niclas Hallberg
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ORGANISATIONSBIDRAG

Svenska Hemslöjdsföreningarnas 
Riksförbund

Enligt uppdrag i reg-
leringsbrev fördelar 
Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) organisa-
tionsbidrag till Svenska Hemslöjdsföreningarnas 
Riksförbund (SHR). 2021 har SHR tilldelats 3,5 mkr 
i organisationsbidrag, 2020 var beloppet 4 mkr.

NFH har även under 2021 finansierat licens för 
samlingsförvaltningssystemet Primus vilket möj-
liggör publicering av arkivet Hemslöjdens sam-
lingar på Digitalt Museum (ca 160 tkr). Genom pu-
bliceringen på Digitalt Museum görs samlingarna 
tillgängliga för allmänheten och kan bland annat 
användas i utbildnings- och kurssammanhang. 

Därutöver beviljade NFH till SHR en garanti-
summa om 300 tkr att använda för ersättning till 
föreningar som på grund av pandemin tvingats 
ställa in aktiviteter och kurser och därmed inte 
haft intäkter men kostnader för kontrakterade 
kursledare. Garantisumman möjliggjorde att er-
sättning kunde utgå till kontrakterade professio-
nella utövare enligt avtal. 36 450 kronor användes 
av den beviljade garantin. SHRs tidskrift Hemslöjd 
beviljades 30 tkr i projektbidrag för att utveckla 
möjligheten till en engelskspråkig utgåva av 
skriften.

Uppföljning av organisationsbidraget har utöver 

årsredovisning och verksamhetsberättelse  skett 
genom sex (2020) respektive fyra (2021) formella 
avstämningsmöten mellan SHRs presidium och 
verksamhetschef samt NFHs presidium och  
kan s li    chef. Inför 2022 är inriktningen att två av-
stämningsmöten ska hållas per år, i samband med 
ingivande av redovisningshandlingar och inför 
budgetäskande.

Ekonomi 2020
Organisationsbidrag från NFH, 4 mkr, utgjorde 
2020 ca 65% av SHRs omsättning. Redovisat 
resultat uppgick till 451 tkr (efter finansiella poster 
och aktieägartillskott 400 tkr till Hemslöjd Media 
Sverige AB). Nettoomsättningen var 6,2 mkr varav 
medlemsavgifter utgjorde 1 mkr, antalet anställda 
var 4 och soliditeten 79%.

Verksamhet 2021
Under 2021 har SHR utsett 12 stipendiater som 
utmärkt sig inom slöjd och hantverk och 10 
gesällbrev har delats ut inom garveri, krukmakeri, 
slöjdande, träbildhuggeri och dräktsömnad.

En digital ullvecka har genomförests liksom sam-
verkansprojektet 1 kvm lin vilket gått ifrån regional 
till nationell nivå.

En kartläggning av föreningarnas barn- och 
ungdomsverksamhet har gjorts och resulterat 
i rapporten Alla blir så himla glada av att slöjda. 
Rapporten Främjande av hemslöjd i de regionala 

BIDRAGSGIVNING
Nämnden för hemslöjdsfrågors (NFHs) anslag 
ap.2 Främjande av hemslöjd fördelades 2021 som 
organisationsbidrag, 3 500 tkr, verksamhetsbidrag 
1 073 tkr och projektbidrag 4 078 tkr. Fördelning-
en innebar en förskjutning ifrån organisations- 
och verksamhetsbidrag till förmån för projektbi-
drag med 630 tkr.

Genom en utökning med 2 mkr i NFHs reglerings-
brev 23 juni möjliggjordes ytterligare ökning av 
projektbidragen.

MÅL OCH ÅTERRAPPORTERINGSKRAV



9

MÅL OCH ÅTERRAPPORTERINGSKRAV

kulturplanerna är titeln på en rapport som be-
skriver organisationens syn på hemslöjdens roll i 
kultursamverkansmodellen. 

SHR deltog inom ramen för arbetet med im-
materiellt kulturarv i seminarium under Folk och 
Kultur samt deltar tar aktivt i arbetet med Unescos 
konvention om det immateriella kulturarvet och 
har bistått NFH i att ta fram underlag för Institutet 
för språk och folkminnens periodiska rapport till 
Unesco.

Förbundsstämma har genomförts digitalt med 50 
närvarande ombud.

Måluppfyllelse
SHR driver en stabil verksamhet med cirka 13 500 
enskilda medlemmar och 88 föreningar på riks-, 
läns- och lokal nivå. Riksförbundet kommunicerar 

föreningarnas aktiviteter via hemsida och sociala 
media. Rollen som kommunikationsplattform för 
konsulentdrivna projekt har varit lyckosam då 
det bland annat inneburit att regional verksam-
het kunnat skalas upp och bli nationell, dessutom 
har utbildningsinsatser med extern finansiering 
kunnat kopplas till projekt. Ullveckan, Handmade 
Issues och Hemslöjdens dag är också exempel 
på hur den gemensamma kommunikationen av 
hybridverksamheter med både fysisk och digital 
verksamhet kan involvera hela landet

VERKSAMHETSBIDRAG

Insamlingsstiftelsen -  
Sameslöjdstiftelsen Sámi 
Duodji

2021 fördelade NFH 1 630 tkr i verksamhetsbidrag 
till Sameslöjdstiftelsen och är sedan 2020 den 
största bidragsgivaren till verksamheten. Bakgrun-
den till verksamhetsbidraget är öronmärkta medel 
till konsulentverksamhet som 2018 på grund av 
stiftelsens extremt dåliga ekonomi öppnades upp 
för att ge möjlighet till en omställning och utveck-
ling till en långsiktigt hållbar verksamhet.

Ekonomi

Tabell 1
Sameslöjdstiftelsens Sámi Duodjis huvud-
finansiering 2019-2021 (tkr)

2021 2020 2019

Sametinget 825 930 1 860

NFH 1 630 1 760 1 860

För 2020 redovisar Sameslöjdstiftelsen ett resultat 
på 28 tkr och en balanserad vinst på 1 mkr. NFHs 
bidrag 1760 tkr utgör 54% av omsättningen. 

Verksamhet 2021
Under 2021 har stiftelsen fortsatt arbetet med 
att utveckla verksamheten avseende geografisk 
och ämnesmässig spridning. Exempel på verk-
samhet är Vägvisarstipendier vilka innebär att en 
erfaren slöjdare agerar mentor/handledare åt en 
yngre och mindre erfaren slöjdare som en väg att 
vidareföra samisk slöjdtradition, insatsen är tänkt 
att pågå under lång tid. Kursverksamhet där t ex 
same byar har möjlighet att söka medel för ge-
nomförande av slöjdkurser är ett annat exempel. 
Webbinarier har anordnats och varit mycket väl 
besökta och uppskattade på grund av sin lättill-
gänglighet. Därutöver har arbete med utveckling 
och utdelning av gesäll och mästarbrev genom-
förts liksom utdelning av Asa Kitok stipendiet.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen i Norrbotten påbörjade i augusti 
2020 en fördjupad tillsyn och kontroll av att 
Sameslöjdstiftelsens styrelses förvaltning utöva-
des i enlighet med stiftelseförordning och stiftel-
selagen. I juni 2021 avslutades tillsynen efter att 
vissa åtgärder vidtagits.



10 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE 2021

Romska kulturcentret i Malmö 

Sedan 2019 har NFH beviljat 
Romska kulturcentret i Malmö 
(RKC) verksamhetsbidrag till 
en deltidstjänst som nationell 
utvecklare för romskt hant-
verk. Syftet med tjänsten är att bygga en struktur 
för romskt hantverk samt öka kunskapen och 
kännedomen om detsamma vilket sker i samver-
kan med olika organisationer, institutioner och 
traditionsbärare.

2021 beviljades RKC verksamhetsbidrag till 
nationell utvecklare med 400 tkr. På grund av en 
pågående polisutredning var det inte möjligt för 
kulturcentret att bedriva verksamheten under de 
tre första kvartalen. Detta innebar att endast 100 
tkr betalades ut för fjärde kvartalet då verksamhe-
ten åter var i gång.

Utvecklaren har under 2021 arbetat vidare med 

att sprida kännedom om utställningen och boken 
Romska smycken, dialog förs med flera institu-
tioner angående samverkan 2022. Utställningen 
visades under en månad på Skansen, i samband 
med det genomfördes workshops och visningar. 

Seminariet Romska smycken - i tradition och samtid 
genomfördes på Konstfack i samverkan mel-
lan Hälsinglands museum och Konstfack, RKCs 
nationella utvecklare medverkade med en före-
dragning. I samband med seminariet på Konstfack 
arrangerade utvecklaren studiebesök för romska 
ungdomar vilka deltagit i RKCs hantverksprojekt, 
ungdomarna fick även besöka Nyckelviksskolan. 

Måluppfyllelse
Mot bakgrund av den korta projekttiden 2021 är 
det svårt att tala om måluppfyllelse, däremot finns 
ett stort värde i att arbetet med att etablera en 
långsiktigt hållbar struktur kring romskt hantverk 
fortgår.

Inför 2022
Under hösten 2021 entledigades Sameslöjdstif-
telsens vd och ny verksamhetsledare tillträder i 
januari 2022.

Måluppfyllelse
Insamlingsstiftelsen Sameslöjdstiftelsen har sedan 
2018 arbetat med att ställa om verksamheten 
till en ekonomi i balans samt en mer geografiskt 
spridd verksamhet för att möjliggöra för fler 
slöjdare att kunna deltaga i aktiviteter och kurser. 
Omställningen har även innefattat genomgång 

och uppdatering av stiftelsens förvaltning och 
styrelsearbete.

Det är NFHs uppfattning att Sameslöjdstiftelsen 
nu står väl rustade att driva stiftelsen vidare på ett 
långsiktigt hållbart sätt. 

MÅL OCH ÅTERRAPPORTERINGSKRAV
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Slöjd Stockholm - 
Region Stockholm

I januari 2021 upphörde 
Stockholms läns museum (hemslöjdskonsulenter-
nas dåvarande huvudman) och permutation av 
stiftelsen Stockholms läns museum påbörjades 
samtidigt som personal, tillgångar och verksam-
het övergick i Region Stockholms regi. Inledning-
en av året fokuserades på att få verksamheten 
på plats i förvaltningens regi samt framtagande 
av webbsidor, rutiner för kommunikation och 
nyhetsbrev. I samband med verksamhetsöver-
gången återtogs det tidigare namnet Hemslöjds-
konsulenterna som varumärke för verksamheten.

767 tkr utbetalades till Region Stockholm för 
”främjande av hemslöjd”, beloppet ingår inte i 
NFHs budget och redovisning. Medlen återfinns i 
Kulturrådets regleringsbrev (1:6 ap.4) med adress 
Tillväxtverket för disposition av NFH. 

Verksamheten har varit övertalig under året vilket 
resulterade i att konsulenttjänst med fokus barn 
och unga avvecklades. Verksamheten omfattade 
vid årets slut 3,75 tjänst.

Måluppfyllelse
Verksamheten har under mer än 10 år varit 
föremål för diskussioner kring huvudmannaskap 
och ekonomi vilket inte gagnat målet att arbeta 
främjande med slöjd. Med nytt huvudmannaskap, 
fysisk inflyttning till regionen och ny organisato-
risk hemvist finns förutsättningar för att med fullt 
fokus utveckla slöjdfrämjande i samverkan med 
kommuner och organisationer.

Bällingskor från projektet Bivvat - att hålla sig varm , Lena Kuoljok Lind,  foto projektägaren
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PROJEKTBIDRAG 2021

Slöjdens bredd och myller är dess 
kännetecken
Projektbidragsgivningen bidrar i hög utsträckning 
till uppfyllandet av främjandeuppdraget i myndig-
hetens regleringsbrev.  Under 2021 har NFH ökat 
fokus på att stötta de yrkesverksamma utövarna 
och slöjdföretagarna vilka drabbats hårt av coro-
napandemin. Slöjd har många infallsvinklar och 
fyller viktiga funktioner i samhället. Slöjd har dess-
utom flera hållbarhetsaspekter inbyggt; ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet. Särskilt den 
starka sociala funktionen som för människor sam-
man, under pandemin, har slöjdens hälsofrämjan-
de effekter varit särskilt tydliga. Inom slöjden finns 
plats för virtuosa mästare och hobbyslöjdare, 
egna företagare och ämnet slöjd i skolan. Det är 
denna bredd som är slöjdens kännetecken. Slöjd 
har även en global och kollektiv dimension; slöjd 
i någon form finns i alla kulturer i världen och 
kan hjälpa oss förstå andra människor, en viktig 
funktion i ett mångkulturellt samhälle. Allt detta 
avspeglas i NFHs bidragsgivning.

Projektåret 2021 innebar en kraftig 
förstärkning
Slöjd och kulturhantverk var ett av de områden 
som drabbades hårt av coronapandemin. På 
grund av höga krav på omsättning och det initiala 
uteslutandet av företagare med enskild firma 
omfattades inte kategorin slöjdare, hantverkare 
och kulturarvspraktiker av regeringens krispaket i 
någon större omfattning. 

En översyn och omprioritering av myndighetens 
bidragsgivning gjordes inför 2021. Tillsammans 
med den höjning som gjordes av NFHs anslag 
sommaren 2021 har en utökning och kraftig 
förstärkning av stöd till projekt inom slöjd- och 
hantverksområdet kunnat göras. Den ökade bi-
dragsgivningen har gett stöd till yrkesverksamma 
utövare och företagare, men även syftat till att 
vidga arrangörskap, utveckla nya platser och sam-
manhang för slöjd- och kulturhantverksområdet.

Under 2021 har NFH genomfört tre olika utlys-
ningar och beviljat över 70 projekt inom slöjd- och 
hantverksområdet, vilket är en kraftig förstärkning 
av myndighetens bidragsgivning.  Årets utlys-
ningar har inneburit en mångfald av nya projekt 
och aktörer. 

Nämnden ser att insatserna varit positiva för 
området, drivit utveckling och givit utrymme till 
fördjupning. 

Tre utlysningar av projektbidrag un-
der 2021

Projektbidragsutlysning 
inför 2021 
Utlysning och beredning 
gjordes hösten 2020. Denna 
utlysning riktade sig till 
föreningar, organisationer, 
institutioner, enskilda företa-
gare och utövare av slöjd och 
hantverk som ville genomföra 
ett- eller fleråriga projekt. Av 
de inkomna 83 ansökning-
arna beviljades 18 projekt vid 
nämndens sammanträde i 
december 2020. I mars 2021 
beviljades ytterligare två pro-
jekt.  Totalt beviljat belopp 1,9 
mkr. Se tabell 2 och 3.

Vårutlysning 2021 
Utlysningen genomfördes 
våren 2021 och riktade sig 
främst till professionella 
utövare av slöjd och hantverk. 
Ett fast belopp om 30 000 kr kunde sökas för ett 
kortare projekt för genomförande och redovis-
ning under året. Av de 154 inkomna ansökning-
arna beviljades 55 projekt. Totalt beviljat belopp 
1,6 mkr. Se tabell 2 och 4.

MÅL OCH ÅTERRAPPORTERINGSKRAV



13

Slöjdkurator 2021 
Utlysningen genomfördes på försommaren 2021 
och riktade sig till professionella utövare inom 
slöjd och kulturhantverk för att genom curatorsar-
bete stimulera till att slöjd visas, diskuteras, analy-
seras och tar plats i många olika sammanhang. Ett 
fast belopp om 100 000 kr kunde sökas. Trots att 
utlysningen var öppen endast två veckor inkom 
51 ansökningar varv 5 projekt beviljades. Totalt 
beviljat belopp 0,5 mkr. Se tabell 2 och 5.

Hantering och beredning av ansökningar
Tydliga rutiner finns för hantering av bidragsan-

sökningar. NFHs kansli 
gör en granskning och 
första genomläsning av 
inskickade ansökningar 
och väljer ut de ansök-
ningar som går vidare till 
nämndens ledamöter för 
bedömning. Ledamöterna 
får i uppdrag att läsa och 
yttra sig om ett antal 
projektansökningar var-
dera. Alla ledamöter har 
under beredningstiden 
tillgång till att läsa samt-
liga inskickade projekt-
ansökningar. Beslut om 
beviljande av ansökningar 
fattas av nämnden.

Genomförda projekt 
bidrar till uppfyllande 
av myndighetens 
uppdrag 
I arbetet med att nå 
myndighetens verksam-

hetsmål främjande av hemslöjd är utlysandet av 
projektbidrag det verktyg som tydligast bidrar 
med nya idéer och arbetssätt. Att projekten ge-
nomförs bidrar också på olika sätt till uppfyllandet 
av de uppdrag NFH har. Projektens geografiska 
spridning bidrar även till myndighetens uppdrag 
att kultur ska komma fler till del i hela landet.

Barn och unga
Bland de genomförda projekt som under året 
riktat sig till barn och unga märks flera som hand-
lar om anpassade slöjdaktiviteter för barn med 
funktionsutmaningar. Även tillgängliggörande 
av slöjdkunskap och aktiviteter genom digital 
undervisning och instruktionsfilmer på webben 
återfinns inom kategorin.

Hållbarhet
Intresset för hållbarhetsfrågor avspeglar sig på 
flera sätt i genomförda projekt. Utforskande av 
ekologiska material och processer, återbruk och 
lagning. Även social hållbarhet och slöjdens 
hälsobringande effekter finns med som teman. 
Noterbart är att allt fler projektansökningar tar sin 
utgångspunkt i skogen utifrån materialperspektiv, 
kulturella perspektiv och hållbarhet. 

Kulturarv

Fördjupning inom kulturarvsområdet var ett 
tema i vårens utlysning riktad till professionella 
utövare, vilket inneburit att kulturarvstemat 
är väl representerat. Fördjupningsstudier och 
undersökningar har genomförts inom keramik, 
växtfärgning, duodji, dräktsömnad, stickning, 
vävning och korgmakeri för att nämna några 
områden. 

Kulturella och kreativa näringar
Förutom det faktum att merparten av projekten 
genomförts av yrkesverksamma eller företagare 
inom KKN sektorn så har temat ofta varit att ut-
veckla sökandes företagande genom fördjupning 
eller utvecklingsarbete. Framtagande av koncept 
för stämmor och festivaler är också exempel på 
teman. 

Kommunikation
Bland projekt med kommunikation som inriktning 
märks flera podcasts med slöjdtema men även 
digitala föreläsningar och publikationer. Inom ut-
lysningen Slöjdkurator genomfördes projekt som 
utforskade nya mötesplatser, samarbeten och 
konstellationer med utgångspunkt i slöjdkommu-
nikation.

MÅL OCH ÅTERRAPPORTERINGSKRAV
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Beslutade projektbidrag 2021
De senaste årens projektbidragsgivning har sett 
mycket olika ut med ett tydligt före respektive 
efter pandemins utbrott. 2021 har inneburit en 
riktad satsning på professionella utövare inom 
slöjd och kulturhantverk. En satsning som kunnat 
göras genom en omfördelning av främjandeme-
del samt en utökning av främjandeanslaget med 2 
mkr. 

Pandemin har påverkat genomförbarheten av 
flera projekt de senaste två åren. Ej utbetalda och 
återbetalade bidrag har använts i andra utlysning-
ar under respektive år. Beslutade projektbidrag 
2021 avseende antal utlysningar, beviljanden och 
totalt belopp redovisas i tabell 2.

Antal ansökningar 2021
Det kraftigt ökande antal ansökningar under 
2020 visade tydligt på de stora behoven som 
uppstod inom slöjd och kulturhantverksområdet 
och den låga beviljandegraden att myndigheten 
inte kunde svara upp mot detta. Under 2021 har 
nämnden kunnat genomföra tre olika utlysningar 
som landat i en genomsnittlig beviljandegrad om 
23% .

Antal sökande kvinnor respektive män och antal 
beviljanden följer ungefär samma mönster i alla 
tre utlysningarna, kvinnorna dominerar antalet 
ansökningar ca 80/20 och antalet beviljanden ca 
60/40. Män har en högre grad av beviljade projekt 
i förhållande till antal ansökningar ifrån män, än 
vad kvinnor har i förhållande till antalet ansök-
ningar ifrån kvinnor(med undantag vårutlysning 
2020). Statistik fördelad på kvinnor och män utgår 

ifrån projektledarens kön. Om statistiken hade 
utgått ifrån projektägarens kön hade statistiken 
varit något jämnare fördelad. Se tabellerna 3, 4 
och 5.

Trender och erfarenheter inom 
bidragsgivningen 
Genom att tre olika utlysningar med var sin inrikt-
ning genomfördes under året varav två till stöd 
för professionella utövare har NFH kunnat se en 
stark vitalitet och utveckling av ämnesområden. 
Jämfört med tidigare års genomförda projekt 
uppvisar 2021 en mycket större spännvidd. NFH 
ser en stor ökning av enskilda företagare inom 
slöjd och hantverk som sökt då de ej kunnat söka 
någon annanstans. Att krisen har drivit utveck-
ling kan tydligast avläsas hos de yrkesverksamma 
slöjdföretagarna. En presentation av samtliga ge-
nomförda projekt 2021 finansierade av NFH finns 
digitalt tillgängligt på nfh.se.

Måluppfyllelse
NFH ser en stark måluppfyllelse vad gäller utdel-
ning av projektbidrag. Ökningen av bidragspotten 
och antalet beviljade projekt under 2021 har sänt 
positiva signaler till fältet och öppnat möjligheter 
till ämnesutveckling. Fördelningen mellan män/
kvinnor som beviljas projektbidrag har hittills 
legat stadigt runt 40/60 %, men under 2021 sker 
en acceleration av kvinnor som söker och beviljas 
projektstöd, något som behöver följas upp och 
hanteras. NFH är mycket nöjda med den utveck-
ling som skett under 2021 på grund av och trots 
pandemin!

Tabell 2 , Beslutade projektbidrag 2021
Projektbidrag, kr 2021 2020 2019

Projektbidrag 1 928 000 1 581 000 1 457 000

Extra utlysning/
Vårutlysning

1 650 000 330 000

Slöjdkurator 500 000

SUMMA  4 078 000 1 911 000 1 457 000

MÅL OCH ÅTERRAPPORTERINGSKRAV
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Tabell 3, Projektbidrag 50 000 - 300 000 kr

2021 2020 2019

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Antal ansökningar 67 16 83 54 20 74 56 16 72

% av totalt antal ansökning 81% 19% 73% 27% 78% 22%

Antal beviljade av total 12 6 18 10 6 16 11 6 17

% av totalt antal beviljade 67% 33% *22% 62% 38% *22% 65% 35% *24%

% beviljande/ansökningar 18% 37% 18% 30% 20% 37%

*= % totalt antal beviljanden i förhållande till totalt antal ansökningar

Tabell 4, Projektbidrag - Extra utlysning/vårutlysning 30 000 kr

2021 2020 2019

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Antal ansökningar 125 29 154 134 39 173

% av totalt antal ansökning 81% 19% 77% 23%

Antal beviljade 39 16 55 10 1 11

% av totalt antal beviljade 71% 29% *36% 91% 9% *6%

% beviljande/ansökningar 31% 55% 7% 2,5%

*= % totalt antal beviljanden i förhållande till totalt antal ansökningar
2019 ej extra utlysningar

Tabell 5, Projektbidrag - Slöjdkurator 100 000 kr
2021 2020 2019

Kvinnor Män Totalt

Antal ansökningar 37 14 51

% av totalt antal ansökning 73% 27%

Antal beviljade 3 2 5

% av totalt antal beviljade 60% 40% *10%

% beviljande/ansökningar 8% 14%

*= % totalt antal beviljanden i förhållande till totalt antal ansökningar
2019 och 2020 ej utlysning Slöjdkurator

MÅL OCH ÅTERRAPPORTERINGSKRAV
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Bild från projektet Punkhjärta, foto Claes Larsson, Claws Creations
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Utdrag ur regleringsbrev 2021
Återrapportering

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

ÅTERRAPPORTERING

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

Processkvalitet
NFH har sedan starten organiserats och place-
rats på ett mycket ändamålsenligt sätt. Genom 
värdmyndigheten Tillväxtverket har NFH tillgång 
till bra lokaler med reception och vaktmästeri, 
systemlösningar, programvaror, kommunikations-
plattformar samt HR, IT och ekonomikompetens. 
Värdmyndigheten möjliggör för NFH att fullt ut 
fokusera på sina uppdrag. Under pandemin har 
Tillväxtverkets stöd varit ovärderligt liksom att all 
administration hanteras digitalt då, det inneburit 
att kansliets personal fullt ut kunnat distansar-
beta. Värdmyndigheten innebär en stabilitet för 
det lilla kansliet som trots sin storlek ska uppfylla 
generella krav på myndigheter.

Kansliets mest omfattande process är bidrags-
givning. Under 2021 har framför allt processen 
avseende projektbidrag vidareutvecklats av 
nödvändighet då omfånget av verksamheten 
kraftigt ökat. Även nämndens ledamöter och 
antalet nämndmöten har påverkats av de föränd-
rade förutsättningarna. I den lilla organisation 
som kansliet utgör har medarbetarna sina tydliga 
uppgifter men alla måste också vara beredda att 
bidra till allt som behöver lösas. Processen fung-
erar men kräver för att vara långsiktigt hållbar en 
viss utökning av personella resurser. 

Måluppfyllelse
NFH har ett övergripande främjande uppdrag av 
samordnande, informativ och utvecklande karak-
tär. Pandemin har satt uppdraget under press och 
krävt omprioriteringar och ställningstaganden. 
Inför 2020 beslutade nämnden att omfördela 
medel från de två största mottagarna av organi-
sations- respektive verksamhetsbidrag till förmån 
för projektbidrag till yrkesverksamma och företa-
gare inom slöjd- och hantverkssektorn. Utöver de 
reaktiva förändringarna i form av utvidgad pro-
jektmedelsgivning har myndigheten arbetat med 
att stärka slöjd och hantverksområdet som en del 
av KKN samt skapa förutsättningar för bransch-
sammanslutningar och företagsutveckling.

Det är NFHs uppfattning att myndighetens arbete 
på ett konstruktivt sätt bidrar till utveckling av 
slöjd- och hantverksområdet. Under året har utlys-
ning av projektbidrag utvecklats för att nå fler och 
stimulera arrangörskap. Genom att utgå ifrån per-
spektivet immateriellt kulturarv medges parallellt 
arbete med samtida uttryck och kulturarvsarbete 
vilket gagnar såväl samarbeten som fältet i stort. 
Det är också myndighetens uppfattning att den 
ökade kvantiteten av NFH finansierade slöjd- och 
hantverksprojekt har en för området värdehöjan-
de effekt samt en positiv påverkan på områdets 
synlighet. 

MÅL OCH ÅTERRAPPORTERINGSKRAV
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KULTUR I HELA LANDET

Statistik
SOM-institutet (Göteborgs Universitet) genomför 
årliga kulturvaneundersökningar, sedan 2007 
ingår frågor kring ”sysslat med handarbete/ hant-
verk” i undersökningen. Sedan några år tillbaka 
har finansieringen och ansvaret för statistiken 
lyfts från Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) 
till Myndigheten för kulturanalys för möjlighet 
till samlad analys av områden ingående i samver-
kansmodellen.

Den senaste rapporten, publicerad 2021, baserad 
på undersökning genomförd 2020 visar att 50% 
av befolkningen 16-85 år sysslat med hantverk 
minst någon gång de senaste 12 månaderna.

Statistiken utifrån ett stad/landperspektiv visar att 
högst aktivitet är det på ren landsbygd där 59% 
sysslat med handarbete/hantverk, i mindre tätort 
och Stockholm/Göteborg/Malmö är siffran 52% 
och lägst ligger stad/större tätort 46%.

Inom området handarbete/hantverk råder alltså 
ingen större skillnad på aktivitetsgrad mellan 
urban och rural miljö, den skillnad som finns visar 
dessutom på en övervikt för aktivitet i rural miljö.

Samverkan med regioner och huvudmän 
NFH har nära samverkan med den regionala 
hemslöjdsfrämjande verksamheten vilken är 
huvudsaklig målgrupp för NFHs årliga konferens 
samt fortbildningsinsatser. Landets cirka 60 hem-

Utdrag ur regleringsbrev 2021
Kultur i hela landet

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen 
ska komma fler till del i hela landet.

Bild från projektet Duv gábdde-du gákti-din kolt, 
Laila Susanna Kuhmunen

Bild från projektet Stygnens rytm, Göteborg Vintage AB

MÅL OCH ÅTERRAPPORTERINGSKRAV



19

slöjdskonsulenter och utvecklare finns i samtliga 
regioner, deras huvudmän är region, länsmuseum 
eller ideell hemslöjdsförening.

Konsulenter och utvecklare utgör tillsammans 
med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksför-
bunds (SHRs) medlemsföreningar ett relativt 
finmaskigt nät över hela landet med ett utbud av 
aktiviteter, kurser och utställningar samt rådgiv-
ning och stöd till slöjd- och hantverksföretagare. 
Institutioner saknas i hög grad vilket bidrar till 
finmaskigheten genom att aktiviteter tar plats på 
bibliotek, museer, utställningshallar, bygdegårdar, 
i friluftssammanhang och på marknader.

Beviljande av projektbidrag
Tabell 6 nedan visar ansökningar och beviljanden 
fördelade på gruppen städer (Stockholm, Göte-
borg, Malmö) respektive gruppen övriga landet. 
Fler ansökningar görs ifrån övriga landet alla tre 
åren, liksom fler beviljanden. 2021 utgör antalet 
sökande från övriga landet 71% men sökande från 
gruppen städer har en högre grad av beviljade 
bidrag i förhållande till antal ansökningar(29% 
jämfört med 26% för övriga landet). Utlysningen 
Slöjdkurator kan ha bidragit till övervikten för 
städer. 

NFHs bidragsgivning riktar sig till slöjd- och 
hantverkssektorn i hela landet och de geografiska 
parametrarna finns med som en faktor vid fördel-
ning av bidrag.

Digitala informationstillfällen rörande bidragsut-
lysningar arrangeras i egen regi och myndigheten 
deltar även i andras arrangemang för information 
kring bidrag.

2021 genomförde NFH med hjälp av de extramedel 
myndigheten fått, en utlysning under namnet 
Slöjdkurator i syfte att genom curatorsverksamhet 
utveckla nya platser och arrangörskap inom slöjd- 
och hantverkssektorn. Vi kan se att utlysningen 
Slöjdkurator med 51 sökande resulterade i att fyra 
av fem beviljade ansökningar landade i gruppen 
städer. 

Digitala seminarier och konferenser
NFH har under hela pandemin genomfört digitala 
konferenser och seminarier på nationell och inter-
nationell nivå. Det är helt uppenbart att myndig-
heten kommer fortsätta med att tillgängliggöra 
konferenser och seminarier digitalt även när det 
inte är tvunget på grund av pandemin. De digitala 
aktiviteterna har fått ett betydligt bredare och 
mer geografiskt spritt deltagande, något vi även 
noterar i våra bidragsmottagares verksamheter. 

Måluppfyllelse
Kultur i hela landet är en självklarhet för NFH i och 
med samverkan med regionala hemslöjdskon-
sulenter och utvecklare, organisationsstödet till 
SHR, verksamhetsbidraget till Insamlingsstiftelsen 
Sameslöjdstiftelsen Sami Duodji och statistiken 
över den egna projektbidragsgivningen. Eftersom 
slöjdinstitutioner i princip saknas är det okontro-
versiellt att slöjden tar plats på en mängd olika 
ställen och sammanhang. Ur demokratisynpunkt 
är just detta som även avspeglas i SOM undersök-
ningen mycket värdefullt. NFH ser en hög grad av  
måluppfyllelse avseende myndighetens uppdrag 
Kultur i hela landet.

Tabell 6, Projektansökningar från städerna Malmö, Göteborg och Stockholm jämfört med 
övriga landet

2021 2020 2019

Städer Övr 
landet

Totalt Städer Övr 
landet

Totalt Städer Övr 
landet

Totalt

Antal ansökningar 83 205 288 77 170 247 22 50 72

Antal beviljade 24 54 78 6 21 27 4 13 17

Procent av totalt antal 
ansökningar

29% 71% *27% 31% 69% *11% 31% 69% *24%

% av totalt antal beviljade 31% 69% 22% 78% 24% 76%

% beviljande/ansökningar 29% 26% 8% 12% 18% 26%

*= % totalt antal beviljande i förhållande till totalt antal ansökningar
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SVERIGE I UNESCOS KOMMITTÉ FÖR DET IMMATERIELLA 
KULTURARVET

Noden Traditionell hantverkskunskap
I noden ingår myndigheter, hemslöjdskonsulenter 
och utvecklare, ideella organisationer, utbild-
nings- och forskningsinstitutioner samt kultur-
arvsinstitutioner.

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) har under 
året arrangerat ett digitalt seminarium med 
utgångspunkt i arbetet med Unescos konven-
tion om det immateriella kulturarvet genom att 
noden Traditionell hantverkskunskap utgjorde 
ett av tre exempel i en serie med presentationer 
av konsulentgemensamma plattformar under 
huvudrubriken Strategisk slöjd. Syftet var att pre-
sentera metoder och arbetssätt samt uppmuntra 
till samarbeten med utgångspunkt i immateriellt 
kulturarv. Seminariet riktade sig i första hand till 
landets cirka 60 hemslöjdskonsulenter, nodmed-
lemmar, ledande företrädare för övriga noder samt 
Institutet för språk och folkminnen (ISOF).

Programmet tog sin utgångspunkt i det av NFH 
och Riksantikvarieämbetet finansierade pilotpro-
jektet Korgen lyfter (Skånes hemslöjdsförbund/ 
Sörmlands museum). Pilotprojektet har sin 
upprinnelse i Nationell agenda för tryggande och 
utveckling av traditionell slöjd- och hantverkskun-
skap som noden för traditionell hantverkskun-
skap 2019 tagit fram för att synkronisera nodens 
arbete. Projektägarna presenterade hur man 
arbetar med synliggörande av immateriellt kul-
turarv i form av korgtillverkning. Genom utbild-
ning, hantverksupprop, utställningar, aktiviteter i 
sociala media och videoblogg synliggörs hantver-

ket i syfte att utveckla och vidareföra kunskapen. 
Nationella och internationella presentationer med 
koppling till korgtillverkning genomfördes under 
seminariet. 

Folk och kultur
Under Folk och kultur arrangerade projektet Kor-
gen lyfter tillsammans med NFH programpunkten 
Hur ser morgondagen ut för framtidens korgslöj-
dare? 

Programmet bestod av ett modererat fsamtal 
mellan NFHs kanslichef och företrädare för Korgen 
lyfter. Efter samtalet fanns möjlighet att chatta 
med de medverkande.

Projektbidrag
NFHs vårutlysning av projektbidrag riktad mot 
professionella utövare uppmuntrade till fördjup-
ningsstudier och utveckling inom slöjd- och 
kulturhantverk med koppling till immateriellt 
kulturarv i ett samtida sammanhang. Bidrag 
till fördjupning lyfts i ovan beskrivna Nationell 
agenda för tryggande och utveckling av traditionell 
slöjd- och hantverkskunskap och genomförs nu 
inom ramen för projektbidrag.

Periodisk rapport
NFH har bistått Institutet för språk och folkmin-
nen (ISOF) med underlag och skrivningar till den 
periodiska rapporten om Sveriges arbete med 
Unescos konvention om tryggande av det imma-
teriella kulturarvet. Svenska Hemslöjdsförening-
arnas Riksförbund (SHR) som ingår i noden bistod 

Utdrag ur regleringsbrev 2021
Sverige i Unescos kommitté för det immateriella kulturarvet

Under perioden 2020–2024 är Sverige medlem i Unescos kommitté för konventionen om tryggande 
av det immateriella kulturarvet. Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa hur myndigheten har 
bistått Institutet för språk och folkminnen i dess arbete som expert i kommittén och hur Nämnden för 
hemslöjdsfrågor under året har bidragit till det fortsatta genomförandet av konventionen i Sverige.
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NFH med underlag och skrivningar rörande sin 
verksamhet.

Granskning inför kommittémöte
NFH har för andra året bistått ISOF med gransk-
ning av två nomineringar till den representativa 
listan, Traditional Craft of Naga Motif Weaving 
in Lao communities (Lao People’s Democratic 
Republic) och Songket (Malaysia). Att få tillfälle att 
granska andra länders nomineringar till listorna är 
intressant och ger nya infallsvinklar på det svens-
ka arbetet.

NFHs kanslichef har deltagit i de möten ISOF kall-
lat till.

Hantverkslaboratoriet i Mariestad (GU)
NFHs kanslichef ingår i Hantverkslaboratoriets 
verksamhetsråd och deltar i möten cirka fyra 
gånger per år. Hantverkslaboratoriet främjar tra-
dering av hantverkskunskaper som immateriellt 

kulturarv, samt initierar hantverksinriktad forsk-
ning och utvecklingsarbete inom kulturmiljövår-
dens hantverkspraktik. Hantverkslaboratoriet med 
sin forskning och praktiknära verksamhet samt 
internationella kontakter är mycket viktigt för ut-
vecklingen av arbetet kring immateriellt kulturarv. 

Måluppfyllelse
NFH har ett stort engagemang i frågor rörande 
immateriellt kulturarv och arbetar även med frå-
gorna inom ramen för andra uppdrag. Att bygga 
upp ett väl fungerande nod- och förtecknings-
arbete kräver mer resurser än NFHs kansli har i 
dagsläget vilket innebär att förteckningsarbete 
inte sker i önskad omfattning.

Utifrån givna förutsättningar bedömer NFH att 
myndigheten aktivt bistått Institutet för språk och 
folkminnen som expert i kommittén samt i den 
fortsatta implementeringen av konventionen och 
därmed uppfyller målet.

Bild från projektet Korgen lyfter, Skånes hemslöjdsförbund/Sörmlands museum, foto projektägaren
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AGENDA 2030

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) har sedan 
några år valt att arbeta med Agenda 2030 under 
rubriken Strategisk slöjd. Arbetet sker inom ramen 
för samarbetet med landets cirka 60 slöjdkonsu-
lenter/utvecklare och har tjänat som övergripan-
de tema för konferenser och seminarier.

Strategisk slöjd
Strategisk slöjd är ett kunskapsbyggande tema 
med utgångspunkt i FNs hållbarhetsmål med 
sikte mot 2030 och avser att utforska slöjdens roll 
och bidrag som samhällsaktör i en värld som ge-
nomgår stora förändringar. Strategisk slöjd angri-
per hållbarhetsmålen utifrån ett slöjdperspektiv. 
Genom att arbeta över en längre tidsperiod får 
slöjdkonsulenter och utvecklare tid att formulera, 
reflektera och iscensätta praktiska idéer samt 
etablera nya nätverk. Genom arbetssättet byggs 
en robust infrastruktur som möjliggör hållbart 
utvecklingsarbete i samverkan med andra sam-
hällssektorer och målgrupper.

Helena Hansson, doktor, lärare och forskare i 
design vid Högskolan för konst och Design, Gö-
teborgs Universitet, har under året fungerat som 
mentor för Strategisk slöjd.

Årskonferens x3
Den mot regionala hemslöjdskonsulenter/ut-
vecklare riktade årliga informationskonferensen 
delades 2021upp på tre digitala tillfällen. Där 
presenterade olika konsulentkonstellationer av 
dem utvecklade plattformar vilka kan användas 
kollektivt av konsulentgruppen. Första delkon-
ferensen utgick ifrån Region Jönköpings platt-

form Hemslöjd Humaniora, om varför humaniora, 
humanvetenskaperna och hemslöjd är ett bra recept 
och genomfördes i samverkan med hemslöjdsut-
vecklarna i Jönköping. Andra delkonferensen med 
titeln Att lyfta i flock för en hållbar utveckling utgick 
ifrån Tvärsgruppens hållbarhetsarbete Slöjd Håller. 
Tvärsgruppen består av hemslöjdskonsulenter 
och utvecklare i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, 
Värmland, Västmanland och Örebro. Den tredje 
delkonferensen utgick ifrån plattformen Noden 
för traditionell hantverkskunskap och arrangerades 
i samverkan med Skånes Hemslöjdsförbund och 
Sörmlands Museum.

Nationell utvecklare hållbarhet
Med utgångspunkt i hållbarhetsfrågorna har NFHs 
nationella utvecklare för hållbarhetsfrågor arbe-
tat för ett ökat tillvaratagande och användande 
av svensk ull. När arbetet påbörjades för ca 3 år 
sedan rapporterades om hur tonvis med svensk 
ull brändes upp eller grävdes ner. 2021 rappor-
teras att det är brist på ull i Sverige. För att öka 
tillvaratagandet och användningen av svensk ull 
har nationell utvecklare arbetat med att utveckla 
förädlingskedjan av den svenska ullen genom 
samverkan och organisering inom den relativt 
outvecklade näringsgrenen.

Myndighetssamarbete
Som en av myndigheterna bakom konferensen 
Kreativ omstart, arrangerade NFH i samverkan 
med Riksantikvarieämbetet, Kulturrådet, Riksarki-
vet, Filminstitutet och Tillväxtverket en konferens 
om kultur som drivkraft i regional utveckling. Läs 
mer sidan 29.

Utdrag ur regleringsbrev 2021
Agenda 2030

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

Måluppfyllelse
NFH och de regionala konsulenterna och utveck-
lare inom hemslöjd har starkt fokus på Agenda 
2030/FNs hållbarhetsmål och arbetar engagerat 
med att implementera målen i regionala kultur-
planer, verksamhetsplaner och aktiviteter. NFH 
kan genom läsningen av regionala kulturplaner se 
att arbetet fått genomslag i de nya kulturplaner-

na. Via konferensverksamhet med utgångspunkt i 
FN målen byggs nätverk och kopplingar till andra 
samhällssektorer så som regional utveckling och 
hälso- och sjukvård. Myndigheten bedriver ett 
aktivt utvecklings- och kunskapsbyggande arbete, 
medvetna om att förändring tar tid. 
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KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) har genom 
olika initiativ arbetat med slöjd- och hantverksfö-
retagande som en del av KKN-sektorn. Myndighe-
tens bidragsgivning har kraftigt utökats och i hög 
omfattning riktats mot företagare och yrkes-
verksamma. Genom samverkan med ett antal 
kulturmyndigheter och Tillväxtverket var NFH en 
av arrangörerna till konferensen Kreativ omstart. 
Ett kunskapsunderlag avseende slöjd- och hant-
verksföretags behov av affärsutveckling har tagits 
fram. Det fleråriga arbetet med att stimulera till en 
samverkansplattform för svensk ullnäring har varit 
mycket intensivt under 2021 och beräknas kunna 
avslutas 2022.

Bidragsgivning
Under året har myndigheten särskilt fokuserat på 
att genom sin bidragsgivning stödja näringsverk-
samhet inom slöjd– och hantverkssektorn. I en 
enkät genomförd 2020 svarade 91%  att projekt-
bidrag är den stödform de föredrar jämtfört med 
stipendier, riktade fortbildningar och hjälp med 
nätverk/branschorganisation.

1 650 tkr fördelades genom Vårutlysning vilken 
specifikt riktades till näringsidkare och yrkesverk-
samma. 

Kreativ omstart – en konferens om kultur 
och kulturarv som drivkraft
NFH arrangerade under ledning av Riksantikva-
rieämbetet tillsammans med Kulturrådet, Tillväxt-
verket, Riksarkivet och Filminstitutet två dagars 
digital konferens under rubriken Kreativ omstart. 
Konferensen fokuserade på kultur och kulturarv 

som drivkraft i regional utveckling utifrån fyra 
teman, social hållbarhet, innovation och före-
tagande, tillgänglighet och digitalisering samt 
cirkulär ekonomi.

Nationella och internationella inslag i form av fil-
mer och föredragningar växlades med interaktion 
genom rundabordssamtal.

Under punkten cirkulär ekonomi bidrog NFH med 
föredragningen Styrkor och svagheter för utveck-
ling av en ullindustri- exempel från Gotland. NFHs 
kanslichef samt en nämndledamot medverkade 
också i programmet. De arrangerande myndig-
heterna upplevde samverkan över sektorsgränser 
som mycket positivt och ambitionen är att driva 
samarbetet vidare inom samverkansrådet.

Kunskapsunderlag avseende företag inom 
slöjd- och hantverkssektorn
NFH har sammanställt underlaget Slöjd- och 
kulturhantverksbranschens behov av företagsut-
veckling bland annat utifrån enkäter riktade till 
slöjd- och hantverksföretagare samt konsulenter, 
vilka genomförts under pandemin. Underlaget 
har delats med bland annat Tillväxtverket och 
forskare på Linnéuniversitetet.

Information till yrkesverksamma 

Under rubriken Starta företag inom slöjd- och 
hantverk har NFH på myndighetens webbsida 
utökat skrivningar om var information angående 
att starta företag, skriva avtal och sätta pris på 
sitt arbete finns. Filmer och annan form av lätt 
tillgängliga råd är under produktion.

Utdrag ur regleringsbrev 2021
Kulturella och kreativa näringar

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa vilka insatser myndigheten har gjort för att främja kultu-
rella och kreativa näringar.
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Stöd till samordning av svensk ullnäring
Arbetet med att stärka näringsfrågorna kopplade 
till svensk ull har under 2021 koncentrerats till att 
fånga upp regionala initiativ, utveckla nationella 
och internationella kontakter och nätverk. Målet 
är samverkan kring att etablera en organisation/
plattform som driver utveckling, förvaltar projekt-
resultat och tillskapar utbildningar.

NFH har under året bjudit in ullföretagare till se-
minarier, se mer sidan 28 och 29, utifrån behovet 
av en gemensam plattform för tillvaratagande av 
projektresultat och utveckling av svensk ullnäring. 
Gemensam arena för svensk ull samlade digitalt ett 
sjuttiotal deltagare och resulterade i att NFH gav 
en utredare i uppdrag att arbeta vidare med ett 
förslag till organisering av svensk ullnäring. Utre-
daren har under året kontaktat Region Gotland, 
Region Halland och Västra Götalandsregionen för 
medverkan i och finansiering av organisering av 
branschen. 

En arbetsgrupp för organiseringen har bildats 
med representanter från Hushållningssällskapet 
Halland, Hushållningssällskapet Gotland, Smart 
Textiles, Axfoundation och NFH med utredaren 
som drivande. En rapport ska tas fram till mars 
2022 då ett avslutande seminarium ska hållas.

Baltic Wool Conference och Baltic Wool 
Cooperation
I samarbete mellan NFH, Region Gotland och Hus-
hållningssällskapet på Gotland finansierades och 
genomfördes den digitala konferensen Baltic Wool 
Conference. Ett åttiotal deltagare från tio olika 
länder tog del av forskningsresultat, innovationer 
och utveckling inom ullområdet från olika delar 
av världen. 

Med Svenska Institutet som finansiär, Hushåll-
ningssällskapet som huvudman och NFH som 
partner har östersjösamarbetet Baltic Wool Coo-
peration med tema ullnäring utvecklats tillsam-
mans med samverkansparter i Polen och Estland. 
På plattformen Baltic Wool Business presenteras 
en kartläggning över ullindustrier runt Östersjön 
med syfte att underlätta kontakter och nya samar-
beten.

European Wool Association
Under året har en europeisk ullorganisation 
bildats – European Wool Association (EWA). NFH 
har deltagit i planering och uppstart av organisa-
tionen. Föreningen Ullvilja representerar Sverige i 
organisationen.

Hantverksakademin
Under 2020 startade Hantverksakademin en 
tvåårig lärlingsutbildning till ullrådgivare  utifrån 
initiativ ifrån branschen och på uppdrag av 
Myndigheten för yrkeshögskolan. Under 2021 har 
ytterligare en elev antagits till utbildningen. NFH 
har bistått Hantverksakademin som sakkunnig 
och diskuterat anpassningar, innehåll och upp-
lägg under året.

Måluppfyllelse
NFH har i uppdraget avseende kulturella och 
 kreativa näringar (KKN) arbetat med såväl generel-
la som specifika frågor och därigenom till del visat 
på bredden av området. Myndigheten har samar-
betat med andra myndigheter, ideella organisa-
tioner och företagare. Nätverksbyggande har varit 
en mycket viktig del framför allt i ansträngning-
arna att bidra till organisering av svensk ullnäring. 
Genom att organisera konferenser och seminarier 
samt utlysa projektmedel hoppas myndigheten 
tydliggöra slöjd- och hantverkssektorn som en del 
av KKN.

Myndigheten anser att arbetet med KKN under 
året breddats och fördjupats och att måluppfyl-
lelse därmed uppnåtts.
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organisationsstYrning

SAMVERKANSRÅD INOM RAMEN FÖR 
KULTURSAMVERKANSMODELLEN

Att främjande av hemslöjd ingår i samverkans-
modellen är mycket viktigt för hela slöjdsfären. 
Att området ingår i modellen innebär att slöjd tar 
del i nationella och regionala kulturområdesöver-
gripande samtal och  utveckling. Finansieringen 
av cirka 60 hemslöjdskonsulenter och utvecklare 
samt viss bidragsgivning till ideell slöjdverksam-
het säkrar områdets starkaste infrastruktur.

Nämnden för hemslöjdfrågors (NFHs) kanslichef 
har deltagit digitalt i samtliga samverkansråd 
under året, liksom sakkunniggruppens möten, 
samverkansrådets uppföljningsgrupps möten, 
regionernas presentationer av nya kulturplaner, 
planeringsgrupp för Kulturrådets samverkanskon-
ferens, Samverkanskonferensen och kulturminis-
terns Dialog om kultursamverkan vid två tillfällen.

Arbetet med modellen är relativt omfattande. 
2021, ett år med endast tre nya kulturplaner inne-
bar 37 möten och cirka 2,5 veckas aktiv mötestid. 
2022 kommer nio nya kulturplaner att presente-
ras, om arbetet blir i paritet med 2021 vilket är 
troligt så skulle det innebära mellan 6-7 veckors 
arbetstid och då är ingen förberedelse eller inläs-
ningstid medräknad.

Måluppfyllelse 
Arbetet inom ramen för samverkansmodellen har 
blivit allt mer omfattande men också utvecklats. 
Pandemin har påverkat bidragsgivningen högst 
avsevärt dels genom att kraftigt utökade resurser 
ska fördelas på ett både långsiktigt och kortsiktigt 
hållbart sätt, dels för att besök hos regioner och 
institutioner försvåras. För NFH är arbetet med 
samverkansrådet av stor vikt då slöjdens starkaste 
struktur, hemslöjdskonsulenterna, finansieras 
genom modellen, av regionerna och staten.

Utdrag ur regleringsbrev 2021

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska under 2021 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska 
samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för kultursamverkansmodellen.
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Utdrag ur regleringsbrev 2021
Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget Beslut om uppdraget Rapporteringstidpunkt

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssö-
kande för praktik 2021–2023..

Fi2020/04960 Redovisning till Statskontoret 1 april 
2021.

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funk-
tionsnedsättning som medför nedsatt arbetsför-
måga för praktik 2021–2023.

A2020/02583 Redovisning till Statskontoret 1 april 
2021.

UPPDRAG

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

uPPdrag

Bild från projektet SKRAP, Kristine Tehnman, foto Elisabeth Dunker
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nÄmnd oCh kansli

KOMMUNIKATION 
Nämnden för hemslöjdsfrågors (NFHs) mål är att 
uppfattas som en trovärdig, relevant och samtida 
myndighet som främjar och sprider kunskap om 
hemslöjd. Med begränsade resurser arbetar myn-
digheten med flera kanaler för att nå ut till sina 
viktigaste målgrupper; departementen, myndig-
heter, regioner, hemslöjdskonsulenter, professio-
nella utövare och ideellt föreningsliv.

Genom att arbeta med ett vidgat slöjdbegrepp 
och en samtida förståelse av området bidrar NFH 
till att främja allas möjlighet till kulturupplevelser. 
Den samtida tolkningen av hemslöjd  rymmer 
bland annat kulturarvsaspekter, gerillaslöjd, 
professionellt utövande, deltagarkultur, minori-
tetskultur och ett brett deltagande. De många ut-
tryckssätten och epiteten visar på områdets styrka 
och dynamik.

Myndigheten har aktiva konton på sociala me-
dia som komplement till webbsidan nfh.se och 
utskick av nyhetsbrev. I sociala media strävar NFH 
efter att synliggöra slöjd- och hantverksområ-
det samt sprida information om myndighetens 
uppdrag och verksamhet. Även information om 
utlysningar, konferenser och seminarier sprids i 
dessa kanaler. Podcasten Handgjort produceras 
på uppdrag av NFH med syfte att ”bredda slöjd-
begreppet och spegla det handgjorda skapandet 
idag”. Hittills har 15 avsnitt publicerats och fem 
nya är under produktion för släpp våren 2022.

Seminarier och konferenser har speglat de om-
råden myndighetens uppdrag omfattar och har 
genomgående genomförts i egen regi på digitala 
mötesplattformar under året. NFH ser stora för-
delar med det digitala formatet som innebär att 
möten och seminarier riktade till hela landet kan 
hållas mer frekvent, på ett enklare sätt och med 
ett mindre resursutnyttjande. Övergången till 
digitala mötesformer har bidragit till att deltagare 
som tidigare haft svårt att lägga resurser på resor 
under året har deltagit i både längre konferenser 
och dagseminarier. Under året har flera seminarier 
på tema ull och bildandet av en branschorganisa-
tion för svenska ullfrågor hållits. I stället för den 

årliga tvådagarskonferensen för hemslöjdskonsu-
lenter och regionala utvecklare har under året tre 
digitala halvdagar med gemensamt tema Strate-
gisk slöjd genomförts. Utgångspunkt har varit de 
plattformar som finns för att sprida kännedom om 
hemslöjd med syfte att presentera metoder och 
arbetssätt samt uppmuntra till samarbeten.

Tillsammans med Region Jönköpings län har NFH 
påbörjat skapandet av en nationell konferens med 
tema olika vägar till kunskap.

Remisser
Under året har NFH svarat på en remiss. 

Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggda-
garna och redovisningen avanslaget till hovet (SOU 
2021:74)

Seminarier 

Är du ny inom hemslöjdfrämjande verksamhet 
och vill veta mer om Nämnden för hemslöjds-
frågor? - en presentation av myndigheten för 
nya hemslöjdskonsulenter och utvecklare, regio-
nala tjänstepersoner och huvudmän kring NFHs 
uppdrag och verksamhet samt hur samverka med 
varandra. Seminariet hölls 10 mars och samlade 
15 deltagare.

Av den bästa ullen - med fokus på den svenska 
lantras- och allmogeullen. Seminariet innehöll ett 
flertal föreläsningar, panelsamtal och gruppdis-
kussioner; utmaningar och möjligheter samt hur 
bäst ta tillvara kompetens, kunskap och material 
idag för att möta framtida behov. Seminariet hölls 
den 25 mars och samlade drygt 80 deltagare.

Strategisk slöjd del 1 - kring plattformen Hem-
slöjd Humaniora, ett flerårigt påverkansprojekt 
där Region Jönköpings hemslöjdsutvecklare valt 
ett annat sätt att arbeta för att nå nya resultat. 
Seminariet hölls den 20 april och samlade ca 50 
deltagare.

Nuläge ull - mot bakgrund av de senaste årens 
utvecklingsarbete syftade konferensen till att ta 
ett gemensamt steg framåt utifrån identifierade 



29

behov av insatser, kompetensutveckling och stöd. 
Helt enkelt ta erfarenheterna från olika projekt 
och initiativ och aktivt ta ett steg närmare en mer 
utvecklad svensk ullindustri. Seminariet hölls den 
8 juni och samlade drygt 60 deltagare från aktörer 
inom svensk ullnäring.

Strategisk slöjd del 2 - tema Slöjd Håller; ett ge-
mensamt fokus på hållbarhetsarbetet inom slöjd-
området. Seminariet genomfördes i samverkan 
med Tvärsgruppen den 31 augusti och samlade 
cirka 50 deltagare.

Om att söka projektbidrag från Nämnden för 
hemslöjdsfrågor - inbjudan till den digitala pre-
sentationen och frågestunden gick ut via NFHs 
kanaler i sociala media och samlade 15 deltagare 
den 5 oktober.

Strategisk slöjd del 3 - tema noden traditionell 
hantverkskunskap med genomfördes i samverkan 
med  det fleråriga interregionala samarbetspro-
jektetet Korgen lyfter.  Genomfördes 9 november 
och samlade ca 50 deltagare.

Gemensam arena för svensk ull, ett seminarium 
med syfte att ge information om det pågående ar-
betet med utformningen av en branschplattform 
för svensk ullnäring. Seminariet genomfördes 25 
november samlade drygt 70 deltagare.

Samverkanskonferenser

Baltic Wool Conference - en konferens för företag 
inom ullnäring, forskning, fåravel och andra aktö-
rer inom branschen. Syfte är nätverksbyggande, 
erfarenhetsutbyte och affärsutveckling kring 
ullnäring runt Östersjön. Ett samarbete mellan 
Region Gotland, Gotland Grönt Center och NFH. 
Konferensen hölls 7-8 oktober och samlade 82 
deltagare.

Kreativ omstart - en konferens om kultur och 
kulturarv som drivkraft. En hybridkonferens, ett 
samarbete mellan Kulturrådet, NFH, Riksantikva-
rieämbetet, Riksarkivet, Svenska Filminstitutet och 
Tillväxtverket om kultur som drivkraft i regionalt 
utvecklingsarbete. Konferensen genomfördes 27-
28 oktober och samlade drygt 450 deltagare.

NÄMND OCH KANSLI
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NÄMND OCH KANSLI
Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) är en 
nämndmyndighet vilket innebär att nämnden 
utgör myndighetens ledning och ansvarar för 
verksamheten inför regeringen. Kansliet ansvarar 
för administration och handläggning av ärenden.

Kanslichefen är myndighetschef och ansvarar 
inför nämnden för den löpande verksamheten. 
Kanslichefen ingår inte i nämnden men är föredra-
gande på nämndens möten.

Regeringen förordnar nämndledamöterna under 
en tre-årsperiod som kan förlängas med ytterliga-
re en period. Ledamöterna, med sina olika kompe-
tenser och kunskapsområden, tillför bred kunskap 
till myndigheten.

Nämndens ordförande och ledamöter
Nämnden består av ordförande och åtta ledamö-
ter. Vid slutet av 2021 bestod nämnden av ordfö-
rande Tina Ehn, vice ordförande Bertil Björk och 
ledamöterna Zandra Ahl, Frida Arnqvist Engström, 
Karin Lindvall, Henrik Orrje, Hanna Råman, Pratik 
Vithlani och Felix Wink.

Zandra Ahl avgick som vice ordförande den 17 
februari och Bertil Björk tillträdde efter henne.

Jörgen Sundqvist entledigades på egen begäran 
från uppdraget den 18 mars.

Felix Wink blev tillförordnad som ledamot den 3 
juni.

Nämndmöten
Under året hölls tio ordinarie möten vilket är 
många fler än normalt. Detta kan bl a förklaras 
med att det digitala arbetssättet medgav fler 
möten, myndigheten genomförde två extra utlys-
ningar av projektbidrag samt bedrev ett visions-
arbete.

Ersättning och andra uppdrag
Ersättning till ordförande i nämnden utgår som 
ett årligt arvode och har den 11 mars ökats från 
20 000 kr till 26 000 kr per år.

Arvode för ledamöterna har ökats detta år från 
975 kr till 1 250 kr per sammanträde.

Kostnaderna, inklusive arvoden, för nämndens 
ledamöter under 2021 har varit ca 240 tkr. Detta 
belopp avser bland annat sociala avgifter, utlägg i 
samband med nämndsammanträdena och ersätt-
ning för förlorad arbetsinkomst. Kostnaden har 
delats upp på både ap1 (217 tkr) och ap 2 (23tkr), 
Se tabeller 8, 9 och 10.

Kostnaderna för nämndens ordförande och leda-
möter har under året ökat. Det beror till stor del 
på arbetet med framtagande av en vision för NFH 
samt att ersättningen för arvoden har höjts.

Arvode för nämndmötena i december samt arvo-
de för inläsning av projekt, sammanlagt ca  15 tkr, 
utbetalas i början av 2022. 

Kansli
NFHs kansli består av kanslichef Friedrike 
 Roedenbeck 100 %, handläggare Heléne Wallin 
100 % och administratör/nämndens sekreterare 
Ingela Lindqvist 80%. Kansliet var också arbetsgi-
vare för nationell utvecklare Annkristin Hult 60 % 
som slutade sin anställning den 31 augusti då hon 
pensionerades.

Digitaliserat arbetssätt
Samtliga seminarier, konferenser och möten har 
under 2021 i egen regi genomförts på Tillväxtver-
kets Teamsplattform. Kansliet har samarbetat via 
Teams och mail med undantag för några månader 
under hösten då man träffades en dag per vecka 
på kontoret.

NÄMND OCH KANSLI
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Tabell 7, Nämnden för hemslöjdsfrågor 2021

Förordnande Arvode 
kr*1

Andra uppdrag*2

Tina Ehn
fd riksdagsledamot, Hunnebostrand

Ordförande 160701-190630
190701-220630

25 512 ordförande för stiftelsen Stenebyskolan

Zandra Ahl 
konsthantverkare, Stockholm

Ledamot 130701 – 160630, 
vice ordförande 160701- 
210216, ledamot 210217-
220630 

16 400 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

20 150

Bertil Björk
verksamhetschef STPLN, Malmö

Ledamot 190701-220630 
samt vice ordförande 
210217-220630

23 900 ”The advisory board of Anna Lindh 
Foundation network in Sweden”, leda-
mot

Karin Lindvall
fd länsmuseichef/landsantikvarie, Nykö-
ping

Ledamot 190701-220630 22 650 Ledamot (vice ordförande) i Nämnden 
för Nordiska museet.

Henrik Orrje
administrativ chef, Statens konstråd, 
Stockholm

Ledamot 190701-220630 15 425 Handarbetets vänner, styrelseledamot

Hanna Råman
samisk slöjdare och designer, Vittangi

Ledamot 160701-190630 
samt
190701-220630

14 175

Jörgen Sundqvist
slöjdare

Ledamot 160701-190630, 
190701-210318

2 925

Pratik Vithlani
vd, entreprenör, kulturstrateg, Stockholm

Ledamot 161201-190630 
samt
190701-220630

19 175 AB TYP Kulturkapital, ledamot

Felix Wink
länshemslöjdskonsulent, Nyåker

Ledamot 210603-220630 6 250 Täljogram AB

*1 avser utbetalade arvoden under 2021 (exkl. skatter och sociala avgifter)
*2 avser uppdrag som styrelseledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag
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Bild från projektet Block Print Evolution, Dye Lab,  foto Adrienne Görgényi

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

Kansliets personal har distansarbetat merparten 
av tiden sedan mitten av mars 2020, vilket varit 
möjligt genom att Tillväxtverket har ombesörjt 
hanteringen av fysisk post. Tillväxtverket har även 
ställt arbetsstolar, extra dataskärmar med mera 
till förfogande för användning under distansarbe-
tet. Därutöver har personalfrämjande aktiviteter i 
form av digitala föreläsningar med kulturellt inne-
håll anordnats av Tillväxtverkets personalförening.

Kansliet har under distansarbetet haft så gott som 
dagliga digitala möten, såväl ”kansliet checkar in” 
av mer social karaktär, som normala arbetsmöten. 
Detta har varit viktigt för arbetets genomförande 
men också av arbetsmiljöskäl. 

Kompetensförsörjning
Kansliets personal, samt den nationella utvecklare 
myndigheten har arbetsgivaransvar för, deltar i 
de konferenser och seminarier som NFH arrang-
erar. Personalen deltar även i tillämpliga delar av 
Tillväxtverkets kompetensutvecklande åtgärder 
samt deltar i konferenser inom det kulturpolitiska 
området och myndighetens kärnområden. 



33

Tabell 8, Verksamhetens intäkter och kostnader (tkr)
2021 2020 2019

Anslag förvaltning (4:3 ap 1) 2 613 2 602 2 588

Anslag främjande (4:3 ap 2) 11 154 9 112 9 063

Summa anslag 13 767 11 714 11 651

Ingående överföringsbelopp, endast från ap 1 13 11 77

Ing från externa medel, se tabell 11 0 20 39

Summa året 13 780 11 745 11 767

Kostnader under året, se tabell 9 och 10 13 732 11 731 11 756

Utgående överföringsbelopp, endast från ap 1 47 13 11

Tabell 9, Kostnader under förvaltningsanslag (4:3 ap 1) (tkr)
4:3 ap 1 2021 2020 2019

Löner 2 318 2 407 2329

Nämnd 217 130 159

Kommunikation 7 26 75

Kansli 37 37 91

Summa 2 579 2 600 2654

Tabell 10, Kostnader under främjandeanslag (4:3 ap 2) (tkr)

4:3 ap 2 2021 2020 2019

Fortbildning och samordning, inkl kost från ext medel (tabell xx) 1 354 892 667

Verksamhetsbidrag 1 730 2 160 2 260

Organisationsbidrag 3 500 4 000 4 200

Nationell utvecklare 618 502 608

Projektmedel 3 951 1 577 1367

Summa 11 153 9 131 9 102

Tabell 11, Externa bidrag 2021 (tkr)
Finansiär, benämning Ing balans Intäkter Kost Utg balans

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

80 90 90 80

EKONOMI
Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) lämnar 
endast en årlig verksamhetsredogörelse och 
behöver inte lämna en årsredovisning enligt 
bestämmelserna i förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag. 

NFHs räkenskaper ingår och granskas som en del 
av Tillväxtverkets årsredovisning.

Tillväxtverkets handhar även fakturahantering 

och bidragsutbetalningar liksom personaladmi-
nistrativt arbete. Mycket av ekonomi- och perso-
nalhantering hanteras av Statens Servicecenter.

Nämndens kansli ansvarar dock för framtagning 
av underlag, kontering, budgetering, granskning 
och uppföljning.

NÄMND OCH KANSLI
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Underskrift av verksamhetsredogörelse 2021

Nämnden för hemslöjdsfrågor

2022-02-15 2022-02-15

Tina Ehn
ordförande 

Zandra Ahl
ledamot

2022-02-15 2022-02-15

Frida Arnqvist Engström
ledamot

Bertil Björk
vice ordförande

2022-02-15 2022-02-15

Karin Lindvall
ledamot 

Henrik Orrje
ledamot

2022-02-15 2022-02-15

Hanna Råman
ledamot 

Pratik Vithlani
ledamot

2022-02-15 2022-02-15

Felix Wink 
ledamot

Friedrike Roedenbeck
kanslichef
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