
 

 

 
 
Budgetunderlag 2023–2025 
 

 

Den allvarsamma situation som yrkesverksamma slöjdare, hantverkare och kulturarvspraktiker 
hamnat i på grund av pandemin i kombination med områdets låga grad av organisering har 
inneburit att myndigheten omprioriterat sina budgetar inför 2021 och 2022. Syftet har varit att 
frigöra resurser till förmån för projektmedel och andra insatser riktade till professionella 
yrkesutövare. Halvårsskiftet 2021 tilldelades Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) två extra 
miljoner, vilka till största delen fördelades som projektbidrag riktade till yrkesverksamma 
slöjdare och hantverkare. De fördelade projektbidragen har fungerat som stöd till 
yrkesverksamma men även bidragit till fördjupning och ämnesutveckling. 

Den utökade budgeten innebar en kraftig ökning av antalet projektbidrag och en positiv signal 
till området. Pengarna sände signalen att regeringen uppfattat områdets belägenhet. Det är av 
stor betydelse för kulturarvsfältets praktiker, slöjdare och hantverkare att sökbara medel finns i 
en rimlig omfattning även när det inte råder pandemi. Det vore både märkligt och djupt olyckligt 
att inte permanenta de extra medel NFH fick 2021 mot bakgrund av det goda och intressanta 
resultatet som extra anslaget bidrog till samt att NFHs anslag stått still i mer än 10 år.  

Genom strategiskt arbete med målet en hållbar, samtida och vidgad slöjd- och hantverkssektor 
bidrar NFH till att främja allas möjlighet till kulturupplevelser. Områdets ämnesutveckling, 
multipla publiceringsformer och vitalitet är större än på länge. 

Myndigheten arbetar utifrån de mål och den organisationsstyrning som anges i regleringsbrev 
för att på bästa sätt tillsammans med områdets aktörer utveckla och förnya slöjd- och 
hantverksområdet i hela landet på ett likvärdigt sätt.  

Genom ett ökat stöd till området kan samhällsvinster göras samtidigt som området utvecklas. 
Behovet av förstärkning berör såväl främjande av hemslöjd inom samverkansmodellen som 
NFHs egna bidragsgivning och verksamhet. NFH ser främjande av hemslöjd som ett område med 
svag infrastruktur. 
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Kultur i hela landet 
NFH har ett nära samarbete med regionerna, de ca 60 hemslöjdskonsulenterna och deras 
huvudmän, region, länsmuseum eller ideellt föreningsliv samt Svenska Hemslöjdsföreningarnas 
Riksförbund. Även samarbete med minoriteters- och urfolksorganisationer har hög prioritet. 

Slöjdsfären bygger på ett myller av nätverk, föreningsliv, slöjdföretagare och regional 
konsulentverksamhet. Slöjd diskuteras sällan på kultursidor men utövas, upplevs och förs vidare 
av professionella utövare och amatörer inom ramen för många olika samhällssektorer och 
verksamheter.  

Via stöd till ideellt föreningsliv, projektbidrag till yrkesutövare och nationell 
utvecklarverksamhet stöttar Nämnden för hemslöjdsfrågor områdets kulturella infrastruktur för 
slöjd i hela landet på ett likvärdigt sätt.  2021 landade 69% av NFHs utbetalade projektbidrag 
utanför storstadsområdena.  

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 

Kulturella och kreativa näringar 
Tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Kulturrådet, Filminstitutet och 
Tillväxtverket arbetar myndigheten med KKN frågorna. Tillsammans med svenska ullföretagare 
har sedan flera år pågått ett arbete för bildande av bransch vilket ser ut att ske under 2022. 

Slöjd och hantverk är småskalig lokal produktion som ofta befinner sig i en rural kontext. 
Publiceringsformerna är många, utställningar, poddar, workshops, stämmor men också slöjd i 
offentliga rum. Kurser och workshops hålls ofta i samverkan med mat- eller trädgårdshantverk.  

Förutsättningar för professionellt slöjdutövande är utbildning på alla nivåer samt 
näringspolitisk förståelse av små- och mikroföretagares verksamhetsvillkor. Professionella 
slöjdare bidrar till besöksmålsnäring och regional attraktionskraft men omfattas sällan av 
utvecklingsinsatser trots att, när slöjd tar plats på museer och utställningshallar, manifesteras 
det stora intresset för området genom publikrekord.   

Avsaknaden av statistik avseende slöjd och hantverkssektorn är ett känt problem sedan många 
år och innebär att området diskvalificeras från deltagande i många avseenden. NFH har under 
2021 lyft frågan till Kreativa Sverige. Det är av stor vikt att den strategi för Kulturella och 
kreativa näringar som är under framtagande inte förbiser kulturarvsfältets företag och 
företagare. Det slöjd står för, lokalt producerat, lärande konsumtion, goda material och sub- och 
minoritetskultur är just sådant som är drivande i KKN och besöksmålsnäring, men utan statistik 
och uppföljning är det svårt att leda i bevis. 
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Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 
skapande förmågor 
Genom att arbeta med ett vidgat slöjdbegrepp och en samtida förståelse av området bidrar 
Nämnden för hemslöjdsfrågor till att främja allas möjlighet till kulturupplevelser. Den samtida 
tolkningen av hemslöjd rymmer en stor bredd av professionellt utövande och deltagarkultur. De 
många uttryckssätten och epiteten visar på områdets styrka och dynamik.  

Slöjd som kulturform är mycket tillgänglig och inte socialt strukturerad, skillnaderna mellan 
slöjdande och slöjdintresserade personer som är hög eller lågutbildade, personer som har hög 
eller låg socialgruppstillhörighet, personer som är boende på landsbygd eller i stad är mycket 
liten. Under pandemin har utövandet av slöjd ökat från 47% av de tillfrågade till 50% vilket 
betyder att cirka 3,5 miljoner svenskar slöjdat under året, gruppen 16-29 år har ökat från 46% 
till 54% (SOM undersökningen). 

Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 
Enligt SOM institutet utövar 54% av tillfrågade i gruppen 16-29 år handarbete/hantverk vilket är 
en ökning med 8% under pandemin.  

Tyvärr har slöjd trots stora ansträngningar från NFH och landets hemslöjdskonsulenter och 
utvecklare inte lyckats ta plats i den infrastruktur som Kulturskolan utgör vilket är mycket 
tråkigt. Om Kulturskolan inte är en möjlighet för slöjd och hantverk så behöver andra strukturer 
öppnas för barn och ungas handgjorda skapande. 

Projekt riktade mot barn med särskilda behov har ökat vilket är intressant och utvecklande för 
området. 

Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 
Slöjd är levande kulturarv. En deltagarkultur som använder, utövar och utvecklar immateriellt 
kulturarv. För byggnadsvård och muséer är kunniga slöjdare och hantverkare av största 
betydelse. I avsaknad av institutioner inom området, som i låg grad är akademiskt, står ideellt 
föreningsliv, regionala slöjdkonsulenter och utövare för arrangörskap av aktiviteter.  

Inom ramen för noden Traditionell hantverkskunskap samverkar Nämnden för hemslöjdsfrågor 
med Institutet för språk och folkminnen, föreningsliv och traditionsbärare kring vidareförande 
och utveckling av traditionella slöjd- och hantverkskunskaper.  

Tillsammans med Göteborgs Universitet och Riksantikvarieämbetet diskuterar Nämnden för 
hemslöjdsfrågor möjligheten till internationellt arbete genom ICCROM inom The youth Africa 
program. 

Arrangörskap, curating och kritik 
Mot bakgrund av avsaknaden av dedikerade platser för slöjd ser Nämnden för hemslöjdsfrågor 
det som mycket viktigt att bidra till utveckling av arrangörskap, curating och kritik. Genom ett 
utvecklat arrangörskap och slöjdcuratorer tror NFH att slöjd och hantverk kan både ta plats i 
nya sammanhang och skapa sammanhang. Exempel på nya sammanhang är skogen som plats för 
seminarier och olika workshops. En utvecklad kritik som kan leda offentliga diskussioner med 
utgångspunkt i slöjd och kulturhantverk kan bidra till att förhöja och utveckla området. 

Agenda 2030 
Under det fleråriga temat Strategisk slöjd samverkar Nämnden för hemslöjdsfrågor med 
regionala slöjdkonsulenter och forskning. Med Agenda 2030 som redskap utforskas slöjden och 
det omgivande samhället. Nya läsningar görs av uppdrag och mål, samarbeten initieras och 
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kraften hittas i situationer som kräver utveckling och omförhandling. Slöjden fungerar ofta som 
pedagogiskt verktyg. 

Genom att mappa mål i regionala kulturplaner, verksamhetsplaner och projekt mot FNs 
hållbarhetsmål kan verksamheterna utvecklas på ett delvis nytt sätt och med nya 
samverkansparter. Slöjden kan på så sätt bidra till genomförandet av klimatmålen genom 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Slöjd och hantverk ska ha en stark och självklar 
ställning i hela landet. Där den traderade kunskapen, i mångfalden av uttryck, i egenmakten och 
görandet kan visa vägar mot ett hållbart samhälle. 

Beräkning 2023–2025 
Nämndens budgetförslag 2023–2025 redovisas anslagsvis (belopp i tkr). Förslaget är beräknat 
på det nu aktuella kostnadsläget och illustrerar äskade belopp. Pris och löneomräkning av 
anslaget har ej skett. 

 

Budgetunderlag 2023 – 2025 
Nämnden för hemslöjdsfrågors, NFHs, förslag utan inbördes prioritering: 

 Ökning med 700 tkr till anslag 4:3 ap.1 
Förstärkning av ramanslag 700 tkr avseende en förstärkning till Nämnden för hemslöjdsfrågors 
kansli som består av 2,5 tjänster. NFH arrangerar konferenser, seminarier och 
rundabordssamtal för kunskapsutbyte och kunskapsspridning. Kansliet hanterar därutöver en 
utökad bidragsgivning samt nämndens möten. 

NFHs kansli belastas med kostnaden för 2,5 tjänster, nämndens möten och administrativa 
kostnader inklusive resor. För bibehållen bemanning behöver anslaget utökas under perioden.  

 Ökning med 3 mkr till anslag 4:3 ap.2 
Förstärkning av ramanslag med 2 mkr till fördelning av projektbidrag. Se tabeller nedan. 

Förstärkning av ramanslag med 1 mkr till fördelning av bidrag till ideellt föreningsliv/ 
civilsamhälle för insatser riktade mot immateriellt kulturarv vilket kan innehålla möjlighet till 
praktiskt utforskande arbete samt praktiskt vidareförande av kunskap. 

  

Anslag Utfall år -1 

2021 

Prognos år 0 

2022 

Beräknat år 1 

2023 

Beräknat år 2 

2024 

Beräknat år 3 

2025 

4:3 ap 1 Nämnden för 
hemslöjdsfrågor 

2 613 tkr 2 620 tkr 3 320 tkr 3 320 tkr 3 320 tkr 

4:3 ap 2 Främjande av 
hemslöjd 

11 154 tkr 9 185 tkr 12 185 tkr 12 185 tkr 12 185 tkr 

Summa totalt 13 780 tkr 11 805 tkr 15 505 tkr 15 505 tkr 15 505 tkr 
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 Beslutade projektbidrag 2021, 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 

 

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 

 

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 

 

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 

 


