
Nulägesbeskrivning och utvecklingsområden 

Institution/organisation      Hemslöjden i Kronoberg 
Styrelse: ja Kvinnor: 7 Män: 2   

Organisationsform: Ideell förening och huvudman för länshemslöjdskonsulenterna 

Styrdokument: 

Uppdrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH för 

länshemslöjdskonsulenter från 2004-04-01, 

ideella förening följer riksorganisationens stadgar och är medlem i 

densamma, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund 

Antal anställda: 

3 personer, en länshemslöjdskonsulent, textil slöjd och en 

länshemslöjdskonsulent, hård slöjd och en assistent 

Antal frilans/år: -  

Arrangemang/ 

utställningar/ 

föreställningar per år 

Antal                  varav barn & unga      pedagoger          antal   

16 arrangemang   134                                111                 245 

13 utställningar                                                              66310 

 9 föreläsningar                                                                  250 

15 deltagararrangemang                                                 5533 

15 kurser                                                                           111 

 

 

 

Scen: - 

Utställningslokal: 

 ej egen lokal, samverkar 2011 med Stiftelsen Elin Wägner Lilla 

Björka och Huseby Bruk 

Verkstad: - 

Repetitionslokaler:  1 mötes- och kurslokal 

Samverkar med: 

Under 2011 samverkar vi med: 

 

ALMI i Kronobergs län, Smålands museum, Kulturparken 

Småland, Huseby Bruk, Hembygdsförbunden i Kronoberg, 

Blekinge och Skåne, Hembygdsföreningar, Folkdansringen 

Småland-Öland, Studieförbunden i Kronobergs län, Qvinnor på G, 



Slöjd- och Hantverksföreningar och andra teknikföreningar, 

Skolor, Stiftelsen Elin Wägner Lilla Björka, Ljungbergmuseet, 

Växjö och Ljungby kommuner, vävstugor, Södra Skogsbygdens 

timmerhusförening, Miljöresurs Linné, Italienska Palatset, 

Linnéuniversitetet, Broderiakademin, Stiftelsen Linnés Råshult, 

Önnestads folkhögskola, hemslöjdskonsulenterna i sydlänen och i 

övriga landet, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund 

 

 

Arrangörsföreningar:  - 

Omsättning: 1.665 000 

Egenfinansiering:  0 

  

 

Nulägesbeskrivning till Kulturplansarbetet 2011 från Hemslöjden i Kronobergs län  
 
 

Nulägesbeskrivning 
I länet har vi skapare, främjare och brukare av hemslöjd. Vi har också en stor grupp pedagoger inom 
barn- och fritidsverksamhet som har tillgång till våra tjänster. Inom kulturområdet hemslöjd finns 
också olika teknikföreningar, nätverk och näringsidkare från olika verksamhetsfält. 
Två länshemslöjdskonsulenter med specialkompetens inom textil slöjd och hård slöjd och en 
assistent har Hemslöjden i Kronobergs län som sin huvudman. 
 

Det egna uppdraget 
Som länshemslöjdskonsulenter är uppdraget att i hela länet tillvarata och förnya hemslöjd utifrån ett 
närings-, kulturarvs- och kunskapsförmedlande perspektiv, både som kulturyttring och näringsgren. 
Konsulenterna arbetar med en deltagarkultur och har en övergripande bred roll som ledare, 
nätverksbyggare och kunskapsförmedlare. I dessa roller ligger också att främja och utveckla 
kvalitetsaspekten inom området. Exempel på verksamhet på länsnivå är utbildning- och 
kursverksamhet, utställningar och rådgivning. Hemslöjdskonsulenterna samarbetar också över 
länsgränserna och i rikstäckande projekt för att genomföra större manifestationer och 
fördjupningsprojekt inom speciellt material- och/eller teknikområde. Vår verksamhet bygger mycket 
på flexibilitet och tillgänglighet. 
 

Prioriterade områden  
 Barn- och ungdomsverksamhet 

 Kreativa näringar/näringslivsfrågor 

 Kulturarvet hemslöjd 

 Kunskapsförmedling 

 Hållbar utveckling 

 Jämställdhet och mångfald 

 Hemslöjdens betydelse för friskvården 
 



Målgrupper 
 Utövare av slöjd och hantverk, både amatörer och professionella  

 Barn och unga  

 Pedagoger och ledare inom barn- och ungdomsverksamhet 

 Det civila samhället som är intresserad av handgjort skapande 

 Ideella föreningar inom slöjd och hantverk samt olika teknikföreningar 

 Företag och organisationer som är i behov av råd inom vårt kompetensområde  
 

Verksamhetens spridning i länet 
Föreningen och hemslöjdskonsulenterna har verksamhet i hela länet. 
 

Verksamhet utifrån mångfaldsperspektiv 
Hemslöjden bär med sig ett mångkulturellt förhållningssätt i sitt arbete. Slöjden är global i sin 
karaktär, den är också ordlös, man kan förstå handens språk utan att kommunicera med ord. Detta 
kan underlätta kulturmöten både i etablerade och oväntade sammanhang.         



Samarbetspartner 
ALMI – om mentorskap och adepter inom slöjdområdet 
Stiftelsen Elin Wägner Lilla Björka – sommarutställning 
Huseby Bruk – sommarutställning 
Dräktrådet (Hembygdsförbundet i Kronoberg, Folkdansringen Småland-Öland, Hemslöjden i 
Kronoberg) – bokproduktion 
Studieförbund – slöjdklubbar, kurser 
Växjö Kommun – Vårstad, Nationaldagen, Kulturnatten 
Ljungby kommun – Ljungby 75 år 
Ljungbergmuseet – familjedag om miljö 
Smålands museum/Kulturparken Småland – utställning, bokproduktion 
Braås skola – Skapande skola 
Sydlänens hemslöjdskonsulenter – ungdomsläger, kurser, webbsajt 20-milaliv, bokproduktion 
Textila hemslöjdskonsulenter – deltagande med utställning VÄV -11, Utställning Nordiska museet -12 
Hårdslöjdskonsulenterna – utställning på Skansen 
Stiftelsen Linnés Råshult – rådgivning om textil inredning inför sommarens utställning 
Hemslöjden i Kronoberg - Slöjdcaféer, Spinncafé, Trådslöjdsträffar, Kurser, Vårstad, Kulturnatten 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund – länsanknuten kursverksamhet, bokproduktion 
Campus Fylleryd – Idégivare   
Miljöresurs Linné och Italienska Palatset – en broschyr, Vägvisare till hantverk och ekologisk mat i 
Kronobergs län 
Hembygdsförbunden i Blekinge, Skåne och Kronoberg – bokproduktion  
Linnéuniversitetet – undervisning, rådgivare till studenter  
 

Internationella kontakter  
Under de senaste åren har hemslöjdskonsulenterna i länet haft olika internationella kontakter bl a 
med Estland, Danmark, Norge och Island. I huvudsak sker de internationella kontakterna och 
interkulturella utbyten framförallt av Nämnden för hemslöjdsfrågor. Hemslöjdskonsulenter kan få i 
uppdrag att representera nämnden.   
 

Förslag på utvecklingsinsatser inom den regionala hemslöjdskulturen  
 Främja hemslöjdens infrastruktur inom det civila samhället och bland näringsidkarna 

 Arbeta med hemslöjdskulturen som utvecklingspotential inom näringssektorn och det civila 
samhället 

 Verka för att utveckla befintliga mötesplatser för samarbeten och skapa nya sådana 

 Främja bevarande och nyskapande inom hemslöjdsområdet 

 Fortsätta utvecklingen av barn- och ungdomsverksamheten 

 Arbeta vidare med hållbar utveckling, mångfald och hemslöjdens betydelse för hälsa och 
välmående 

 

Framtida mål 
Förutom ovannämnda utvecklingsinsatser vill organisationen verka för hemslöjd som en potential i 
besöksnäringen. 
 


