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FÖRORD

Att slöjda är att leva men att leva på att slöjda är inte allom givet.

När våra fyra landsting föreslog ett samarbete, utan andra krav än att söka samver-
kansfördelar, inte göra besparingar eller effektivisera utan bara se på nyttan med att 
samarbeta, fanns det ingen tvekan om att tacka ja. Här kom möjligheten att ta ett sam-
lat grepp, flytta fokus från de slöjdade föremålen och istället utveckla arbetet med 
kunskapsförmedlingen. Allt i syfte att stötta länens slöjdare i arbetet med att finna ut-
komst. 

Våra fyra län är dock mycket olika beskaffade, både till yta, folkmängd, topografi och 
kultur. Vi fick därför gå tillväga på olika vis och ta hjälp av varandras erfarenheter för 
att skapa en väl sammansatt grupp. Tre spår fann vi ganska snart i projektet; Skapan-
de Skola där nu slöjd ingår och där det finns god möjlighet att sälja in kunskapsför-
medling. Inom Kultur i vården, som förr mycket handlade om artistuppträdanden och 
högläsning finns idag också utrymme för slöjd. Och till sist inom det vida begreppet 
kulturturism där slöjden som regel alltid haft sin givna del. 

Fyra nätverksträffar med föreläsningar samt personlig coaching erbjöds deltagarna. 
Vilket lett till formella och informella nätverk av slöjdare som nu har ytterligare ”ben” 
att stå på. Vår förhoppning är att våra erfarenheter kan komma resten av landet tillgo-
do genom att upprepa hela eller delar av utbildningen i andra län och regioner.

På grund av våra generösa landsting som lyfte frågan och anslog medel, vår oumbär-
liga statliga myndighet, Nämnden för Hemslöjdsfrågor, som stöttat med mer pengar 
och vår skickliga projektledare Anna-Lisa Persson blev det ett mycket lyckat projekt 
för alla parter.

Tack!

Lars Petersson, länshemslöjdskonsulent Örebro län
Anna Karin Reimersson, länshemslöjdskonsulent Västmanlands län
Helena Åberg, länshemslöjdskonsulent, Sörmlands län
Lotta Sone Åsell, länshemslöjdskonsulent, Stockholms län 
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Slöjdkunskaper som säljer är ett interregionalt 
projekt som spänner över Stockholms, Västman-
lands, Örebro och Sörmlands län. Projektets led-
ningsgrupp består av länshemslöjdskonsulenter 
i de fyra länen. Projektet påbörjades under 2012, 
även om ursprunget till projektet går längre tillba-
ka än så. Till projektets bakgrund hör till exempel 
att de fyra landstingen Stockholms läns landsting, 
Landstinget Västmanland, Landstinget Sörmland 
och Örebro läns landsting tecknat en avsiktsför-
klaring den 26 november 2009 om att ingå fördju-
pade samarbeten inom exempelvis infrastruktur, 
hälso- och sjukvård, upphandling och kultur. Pro-
jektet Slöjdkunskaper som säljer har finansierats 
av dessa fyra landstingen samt Nämnden för hem-
slöjdsfrågor.

Kulturcheferna i de respektive länen diskutera-
de inom vilket kulturområde det fanns särskil-
da skäl att samarbeta och där identifierades slöjd 
som en sådan möjlighet. I detta sammanhang träf-
fades länshemslöjdskonsulenter i de fyra länen för 
att utarbeta ett förslag att presentera för gruppen 
kulturchefer. Det första mötet ägde rum under 
hösten 2010. Sommaren 2011 presenterades en för-
sta projektbeskrivning. Denna reviderades efter 
önskningar från kulturcheferna och kom att för-
tydligas på en rad punkter. 

Denna revidering till trots beskriver dessa 
hemslöjdskonsulenter, som kom att bilda en 
ledningsgrupp för projektet, hur de viktiga pro-
grampunkterna utvecklades tidigt i planeringen. 
Centralt för projektet, som fick namnet Slöjd-
kunskaper som säljer, var att genom en kurs 
kompetensutveckla deltagare till att sälja sina 
slöjdkunskaper snarare än slöjdprodukter, samt 
att göra detta med särskild inriktning mot områ-
dena skola, vård och kulturturism. 

Denna externa utvärdering av projektet inled-
des i samband med deltagarnas slutredovisningar 
i september 2013. Den grundar sig på observatio-
ner från projektets slutredovisningar under den 11 
och 12 september samt på intervjuer med kursdel-
tagarna och ledningsgruppen utförda under sep-
tember månad 2013. Dessa semistrukturerade 
djupintervjuer genomfördes med samma intervju-
mall (se Appendix A) på plats i Örebro, Nyköping, 
Stockholm och Västerås. De informanter som inte 
hade möjlighet att intervjuas på plats under inter-
vjutillfällena erbjöds att intervjuas per telefon. En 

kompletterande intervju med Anna-Lisa Persson, 
som varit projektledare under merparten av pro-
jektet, genomfördes dessutom den 2 oktober 2013. 
För en något mer detaljer förteckning över dessa 
intervjuer, vänligen se Appendix B. 

Tillvägagångsättet att genomföra semistrukture-
rade djupintervjuer syftar till att skapa en jämför-
barhet mellan svaren hos de intervjuade, samtidigt 
som dessa inte ska vara låsta till en given uppsätt-
ning frågor, utan ha möjlighet och frihet att ta upp 
de ämnen och frågor som upplevdes särskilt vik-
tiga för dem. Två ursprungliga projektdeltagare 
hoppade tidigt av projektet och intervjuades inte i 
denna utvärdering. I tillägg kan sägas att alla pro-
jektdeltagare inte deltagit vid alla nätverksträffar, 
på grund av att de till exempel krockat med åta-
ganden i projektdeltagares anställningar som de 
inte kunnat få ledigt från. 

Som helhet får dock denna rapport sägas ha en 
mycket god representation av de som varit inblan-
dade. Av ledningsgruppen har alla fyra medlem-
mar intervjuats. Av de totalt 22 projektdeltagare 
har tjugo personer intervjuats. Utöver intervjutill-
fällena, som varat mellan cirka 45 och 60 minuter, 
har projektdeltagare också erbjudits att komplet-
tera sina svar i efterhand, om de insett att de glömt 
att ta upp områden som varit viktiga för dem. 
Samtliga intervjuer har genomförts enskilt med 
de intervjuade, för att undvika så kallat grupp-
tänkande och för att försöka låta alla individer 
komma lika mycket till tals. Slutligen intervjua-
des också projektets projektledare, som sjukskrevs 
den sista perioden av projektet i samband med en 
graviditet. Kursdeltagarna (men inte kursledning-
en) har anonymiserats i denna rapport.

Detta tillvägagångssätt har avsett att borga för att 
få en rättvisande och heltäckande bild av hur pro-
jektet har uppfattats hos alla berörda.

Sammanfattande omdömen om projektet

En absolut majoritet av de intervjuade i denna ut-
värdering framhåller att de positiva erfarenheter-
na från projektet har varit klart dominerande över 
dess förbättringsområden. Mot bakgrund av de 
intervjuades svar står det klart att projektet som 
helhet inte beskrivas som annat än mycket lyckat.

BAKGRUND OCH INLEDNING
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Många projektdeltagare svarar på frågan om pro-
jektet levt upp till deras förväntningar att den 
istället klart överträffat dessa förväntningar. Del-
tagare 8, projektdeltagare från Sörmlands län sä-
ger till exempel:

”Kursen öppnade en helt ny värld för mig. Jag 
fick oväntat lära mig om möjligheter att arbeta 
med slöjd i vården i Skåne och att det fanns så 
många möjligheter inom Skapande skola. Jag 
var som ett blankt papper, så det blev väldigt 
många aha-upplevelser. Jag hade nog innan en 
vag bild av att det skulle handla mer om 
marknadsföring och ekonomi, men jag fick 
mycket mer än så och är väldigt, väldigt nöjd.”

Deltagare 12 uttrycker också att kursen överträf-
fat förväntningarna:

”Med facit i hand så tycker jag att jag fick mer än 
det som jag hade förväntat mig av kursen. Jag 
fick mer energi, fler kontakter än vad jag hade 
tänkt mig, fler idéer – det var fler dörrar som 
öppnades än vad jag kunnat tro.”

Många framhåller också att det var tydligt på 
stämningen vid slutpresentationerna genomförda i 
Örebro att kursen gjort ett mycket gott intryck på 
gruppen som helhet.

Något som inledningsvis kan noteras är att de ge-
nerellt goda omdömen som lämnats om projektet 
har lämnats av intervjupersoner som sinsemellan 
har en kontrastrik bakgrund. Några har till ex-
empel helt nyetablerade verksamheter medan an-

dra har varit etablerade som egenföretagare inom 
slöjdområdet under så länge som 30 års tid. Även 
om en tonvikt bland kursdeltagarna har varit att 
arbeta med textilslöjd finns en variation vad gäller 
material; träslöjd, keramik, bokbinderi, och andra 
material och tekniker finns också representera-
de. Kanske ännu mer intressant kan vara att note-
ra att vissa projektdeltagare under den period som 
projektet fortlöpt har kommit till slutsatsen att de 
inte vill bedriva eget företagande inom slöjdområ-
det för tillfället, men ändå känt sig nöjda med kur-
sen och ansett att den hjälpt dem att nå fram till 
detta beslut. En ytterligare observation är att även 
den minoritet av projektdeltagare som haft andra 
förväntningar och förhoppningar av kursen än vad 
som infriades med få undantag har ansett att kur-
sen ändå gett dem övervägande positiva erfarenhe-
ter, som de inte skulle velat ha vara utan.

Värt att påpeka är dock att ett fåtal projektdeltaga-
re har haft avvikande åsikter från de sammanfat-
tade omdömen som lämnats ovan. Dessa kommer 
att utvecklas och återges senare i texten.

Stor samstämmighet om kursinnehållets  
för- och nackdelar

Det finns en överraskande stor samstämmighet 
om vad som stått ut som särskilt bra, respektive 
särskilt dåligt i kursinnehållet.

Det kursinnehåll som oftast har blivit nämnd som 
den som varit det bästa i kursinnehållet är Lin-

Alla projektdeltagarna samlade till den första projektträffen på Julita gård, Sörmland 2-3 oktober 2012. 
Foto Helena Åberg.
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da Nordfors föreläsning ”The art of selling your 
heart”. Ämnet för denna var kommersialisering av 
kreativt och konstnärligt arbete. Linda Nordfors 
har en bakgrund som konstnär och vd i bolaget 
Reflection Company AB. Några projektdeltagare 
har beskrivit att den lärdom som de tagit med sig 
från projektet är att passion för arbetet är det all-
ra viktigaste, samt att det gäller att helt och hållet 
satsa på denna passion för att hålla den viljestyr-
ka och det engagemang som krävs för ett företa-
gande i denna bransch vid liv. Deltagare 2 säger 
till exempel: 

”Linda Nordfors var fantastisk! Hon ställde de 
rätta frågorna och översatte de värden som jag 
skapar till något en kund kan förstå. Hon var 
outstanding.”

Deltagare 5 uttrycker sig på ett likartat sätt:

”Linda Nordfors gav mig väldigt mycket. Hennes 
ingång var väldigt bra. När man pratar om det 
som jag och andra vanligtvis tycker är tråkigt – 
att marknadsföra sig – så blir ingången ofta att 
föreläsaren vet att vi tycker att det är tråkigt. 
Men hon hade ingången att om vi vill göra det vi 
älskar, så måste vi också göra det här. Det blev 
väldigt konkret varför vi var där. Sedan var hon 
väldigt duktig, påläst och duktig på att förklara. 
Hon på vår nivå. Vissa föreläsare hade inte riktigt 
samma starka anknytning till oss.”

För Deltagare 3, som var en av de deltagare som ef-
ter långa studier och olika uppdrag insett att hon 
för tillfället inte ville gå vidare med eget företag, 
spelade just denna föreläsning en viktig roll. Hon 
hade dessförinnan haft många tankar om vad hon 
skulle göra av framtiden:

”Någonstans i den här röran och just med 
föreläsningen av Linda Nordfors, så kände jag 
att jag inte riktigt ville starta och driva företag 
just nu. Jag har inte det nätverket och de 
kontakterna. Jag kände att jag ville ha en 
inkomst från en anställning och inte slänga in 
sparpengar eller leva på studiebidrag.”

Just denna föreläsning har i en samlad bild med 
andra ord stått ut som ett särskilt lyckat exem-
pel, men av något varierande anledningar och till 
en grupp som dragit något olika slutsatser av den.

Andra föreläsningar som ofta utpekats som 
mycket givande har varit en föreläsning av Anne 
Elmdahl om prissättning och budgetering, en fö-
reläsning om storytelling och Joakim Sternös fö-
reläsning om hur man med statistik kan visa den 
påverkan kultur kan ha på samhället i stort.

Ytterligare ett uppskattat inslag som utpekats av 
många är Helena Hanssons inblandning i kur-
sen. På kursdeltagarnas slutpresentationer i Öre-
bro deltog till exempel Helena Hansson genom att 
inledningstala om varför hon tycker att ämnes-
området är viktigt och gav individuell feedback 
till respektive projektdeltagare. Hon talade om att 
en gemensam nämnare är hållbarhet – ett begrepp 
som hon ser sociala, ekonomiska och miljömässiga 
aspekter av. Hon framförde att dessa tre är förut-
sättningar för varandra. Hon uttryckte att slöjden 
ofta har dessa värden inneboende, men att slöjda-
re ibland glömmer bort att kommunicera dem. Ett 
återkommande tema i Helena Hanssons medver-
kan vid slutpresentationerna var att få kursdelta-
garna att förtydliga vad den bärande idén i deras 
verksamheter är, vilka värden de erbjuder, vem 
som är kund och brukare, samt hur man kan kom-
municera dessa värden genom samverkan med an-
dra aktörer.

Deltagare 16 säger att hon tycker att det generellt 
är bra att kursen fokuserar på slöjdtemat och inte 
försöker bredda sig mot mer administrativa om-
råden, eftersom hon menar att det finns så många 
andra kurser med sådant mer generellt innehåll.

Vad gäller de praktiska arrangemang som omgär-
dat kursinnehållet – resor, boende och mat – har 
ingen projektdeltagare haft en sammantaget ne-
gativ upplevelse. Flertalet har uttryckt sig myck-
et uppskattande om detta arrangemang. Att man 
arrangerat kursen så att tillfällena inkluderade en 
övernattning med chans till social gemenskap ef-
ter och mellan föreläsningarna, har särskilt fram-

Linda Nordfors föreläser på temat ”The art of selling 
your hart” under projektträffen vid Tärna folkhögskola 
i Västmanland 5-6 februari 2013. Foto Helena Åberg.
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hållits som lyckat. Vandrarhemmen har upplevts 
som rejäla, även om det inte upplevts som något 
flådigt boende. Undantaget som bekräftar regeln 
var vid ett enskilt tillfälle som Deltagare 17 berät-
tar om:

”Vid ett av tillfällena märktes det att man inte 
åkt och rekat innan. Det var ett vandrarhem [i 
Bogesund] som var marknadsfört som ett 
slottsboende och det lät ju tjusigt, men vi var ju 
aldrig inne på själva slottet utan i någon sorts 
baracker intill. Vi frös på föreläsningarna, för att 
vi måste vädra för att det luktade mögel. Men 
maten var i alla fall god. Det bästa boendet vi 
hade var det i Örebro [på Livin’].”

Så gott som samtliga projektdeltagare talar om att 
kursen fyller en mycket viktig funktion genom att 
möjliggöra för slöjdare att knyta nya kontakter 
med varandra och att det sociala umgänget var lika 
viktigt som det formella kursinnehållet. En vanlig 
åsikt i intervjumaterialet är att den sociala samva-
ron med de andra slöjdarna stärkt deras kollekti-
va självkänsla. 

När de intervjuade har fått tala fritt om vad slöjd-
företagare i allmänhet har störst behov av är det 
många som säger att det svåraste är att sätta rätt 
priser. Exempelvis Deltagare 9 beskriver hur slöj-
dares kundmix varierar.

”Ofta möter man människor som förstår värdet 
av en produkt. Vissa kan betala ett rimligt pris 
utan problem. Andra får man förklara hur 
mycket arbete som ligger bakom och vad det är 
för material. Man har ständigt en mix av olika 
kunder. Ibland säljer man inte för att kunden inte 
ser värdet av produkten och ibland säljer man 
för billigt. Men det gör ont, för man vet att 
personen inte uppskattar produkten på det sätt 
man borde.”

De intervjuade ger en relativt samstämmig bild av 
att bland de tre fokusområdena – skola, vård och 
kulturturism – så var innehållet om skolan det 
mest konkreta och matnyttiga. En vanlig åsikt är 
att vård och kulturturism har fått en mer undan-
skymd roll, samt framför allt att det verkar ha va-
rit svårt att hitta framgångsrika exempel från dessa 
två branscher.

När de intervjuade kursdeltagarna talar om områ-
den med förbättringspotential inom projektet, är 
ökad tydlighet och praktisk inriktning på föreläs-
ningarna en vanlig önskan. Deltagare 8 menar att 
en poäng hade varit att lyfta fler lyckade exempel 
inom slöjdområdet i Sverige – ”fler människor som 
lyckats och färre som pratar om hur man lyckas”. 
Deltagare 14 säger i liknande ordalag:

”Generellt så tror jag att det hade varit bra för 
kursen om man inkluderat ännu fler etablerade 

inom slöjdvärlden, om man hade hittat fler 
positiva exempel på människor som lyckats sälja 
sin slöjd. Det ger ju inte den bästa känslan om 
man misstänker att ingen annan lyckats tidigare. 
Det vore också fint att se hur människor arbetar 
inom upplevelseindustrin och se hur det funkar. 
Vi pratade till exempel om att ambassader och 
Sverige i världen, den typen av internationella 
perspektiv skulle jag gärna också sett mer av.”

Det finns en mycket stor enighet bland de intervju-
ade om att en programpunkt – en föreläsning om 
sociala medier – inte levde upp till förväntningar-
na. Många intervjuade utpekar denna föreläsning 
som utmärkande dålig, till exempel eftersom före-
läsaren har beskrivits som oengagerad, ha svårt för 
att göra sig förstådd hos publiken och i övrigt sak-
na förståelse för deras verksamheter. Deltagare 15 
säger till exempel:

”Föreläsningen om sociala medier var mindre 
bra. Jag själv gillar verkligen sociala medier och 
är mycket vid datorn – och om jag då tycker att 
föreläsningen är tråkig, hur ska då de som inte 
alls gillar sociala medier och datorer ha en chans 
att bli entusiasmerade?” 

När kursdeltagarna tillfrågas om det fanns områ-
den som de saknade i föreläsningsserien är det få 
intervjuade som svarar jakande. Deltagare 3 och 
Deltagare 7 efterfrågar dock, oberoende av varan-
dra, mer pedagogik i kursen.

En annan förbättringspotential gäller kommuni-
kationen kring hemslöjdskonsulenternas roll som 
beställare och förmedlare av uppdrag. Många har 
visserligen fått uppdrag från sina hemslöjdskon-
sulenter, ibland också i större omfattning, men 
kursdeltagarna uppfattar att detta skett genom 
personlig och informell basis. 

En kurs för alla?

När projektdeltagare tillfrågas om vad de tyck-
er om sammansättningen av deltagargruppen har 
vissa tagit fasta på likheter och andra på skillna-
der – vissa har beskrivit gruppens deltagare som 
väldigt lika varandra och andra som väldigt olika 
varandra. (För en överblick av de enskilda kurs-
deltagarnas bakgrund, vänligen se Bilaga 1.)

På frågan om det funnits något förbättringsom-
råde vad gäller sammansättningen av projektdel-
tagare svarar många att det kunde ha varit fler 
manliga deltagare. Av kursens 22 deltagare var två 
män och 20 kvinnor. I projektbeskrivningen står 
att ”[p]rojektet strävar efter att ha en jämn fördel-
ning av män och kvinnor bland deltagarna”. Även 
om målet om att ha en jämn könsfördelning inte 
alls uppnåddes bedömer majoriteten projektdel-
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tagare att gruppen projektdeltagare ganska väl av-
speglar den urvalsgrupp de hämtats från. Denna 
sägs domineras av kvinnor i medelåldern som ar-
betar med textilt material. Många, båda män och 
kvinnor, bland de intervjuade säger också att de är 
så vana vid att arbeta i kvinnodominerade grup-
per att de inte reflekterat nämnvärt över det i detta 
sammanhang och i varje fall inte sett det som pro-
blematiskt.

En aspekt av kursdeltagarnas sammansättning är 
hur etablerade de är som företagare inom slöjdom-
rådet. Som redan nämnts har vissa deltagare inte 
startat en egen verksamhet, medan andra varit eta-
blerade sedan så länge som 30 år tillbaka. Generellt 
har kursdeltagarna inte sett något problem med att 
gruppen varit blandad i detta avseende, tvärtom 
har både oetablerade och mycket etablerade pro-
jektdeltagare förmedlat att de haft utbyte av kur-
sen och uppfattat att detta varit en kurs för alla. 

Två intressanta undantag från denna synpunkt ges 
emellertid av Deltagare 9 och Deltagare 11. Delta-
gare 9 säger att hon tycker att kursen som helhet 
varit givande, men att gruppen hade väldigt oli-
ka förkunskaper vad gäller att vara egenföretaga-
re. Hon själv saknade sådan erfarenhet och hade 
innan kursen framför allt arbetat ideellt med slöjd 
och kände att hon därför inte kunde tillgodogöra 
sig innehållet på samma sätt som om hon redan var 
etablerad och aktiv som företagare. Deltagare 11, 
som avviker från den absoluta majoriteten genom 
att ge ett mer negativt än positivt helhetsomdöme 
om kursen, säger att hon tycker att man borde ha 
sökt en högre ambitionsnivå och tydligare formu-
lera och betona denna i rekryteringen. Deltaga-
re 11 är själv relativt etablerad som egenföretagare 
inom slöjdområdet och säger att hon tyvärr upp-
levde sig vara överkvalificerad. Även om Deltaga-
re 9 och 11 upplever sig ha för lite – respektive för 
mycket – förkunskaper speglar deras svar varan-
dra genom att de förespråkar en större enhetlighet 
bland kursdeltagarna.

Ledningsgruppens arbete

Projektets ledningsgrupp består av fyra läns-
hemslöjdskonsulenter vid Sörmlands muse-
um Landstinget Sörmland, Västmanlands läns 
hemslöjdsförbund, Örebro läns museum och 
Stockholms läns landsting (från och med 2013, 
Stockholms läns museum), där den förstnämnda 
är projektägare.

I intervjuerna med ledningsgruppen har fram-
kommit att den internt har haft vissa svårigheter 
med genomförandet av projektet. Lars Petersson 
säger till exempel att han anser att det har varit en 
ojämn arbets- och rollfördelning inom lednings-
gruppen. En lärdom, menar han, vore att arbeta 

mer strukturerat och klargöra vad var och en ska 
göra efter varje arbetsmöte. Anna Karin Reimer-
son framhåller att det var ett svårt samarbete, ef-
tersom de fyra medlemmarna i ledningsgruppen 
inte har någon vana att samarbeta på det sätt som 
krävts för projektet. Hon säger:

”Vi är så vana vid att arbeta ensamma och inte 
jobbat mycket gemensamt i större samman-
hang. Vi har haft egna rutiner och egna sätt och 
vi är fyra väldigt olika personer.”

Ledningsgruppen beskrivs ha olika bakgrunder 
och villkor på en rad områden. De har exempel-
vis olika huvudmän, verkar i olika stora organi-
sationer med upptagningsområden som varierar 
till storlek och karaktär. Hemslöjdskonsulenter-
nas i ledningsgruppen har därtill haft varierande 
anställningsformer, arbetsbelastning och inrikt-
ningar. De uppges också ha avsatt olika mycket 
tid till projektet och ibland ha angripit sina res-
pektive arbetsuppgifter inom projektet på olika 
sätt. Ett sådant exempel på hur man arbetade oli-
ka gällde rekryteringen av projektdeltagare. Med-
an man i de mindre länen framför allt rekryterade 
selektivt genom att ta kontakt med personer man 
redan kände gick man i Stockholms läns områ-
de ut med en massinbjudan till cirka 2 500 perso-
ner via e-mail.

Enhetschef Helena Åberg berättar om att det var 
något rörigt att anställa en projektledare till pro-
jektet. Från början var det tänkt att Stockholms 
läns landsting skulle äga projektet, men på grund 

Nina Roeraade och Katarina Bryggare berättar om sitt 
samarbete under den sista ordinarie projektträffen i 
Örebro 11-12 september 2013. Foto Helena Åberg.
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av ett huvudmannabyte i Stockholm så kom det 
först på förslag att projektledaren inte skulle ha 
någon bas i något län, utan arbeta hemifrån. Då 
pratade Helena Åberg med sin organisation och de 
såg istället till att ta över projektledaren till Lands-
tinget Sörmland. Detta medförde att ett visst an-
svar för projektet omfördelades från Stockholm 
till Sörmland.

Värt att påpeka är att även om ledningsgruppen 
internt har uttryckt att det funnits svårigheter 
med att genomföra projektet har ingen nämnvärd 
kritik riktats från kursdeltagarna mot projektled-
ningen, utan tvärtom har det oftast uttryckts en 
positiv bild av ledarskapet av projektet och att man 
uppfattat att projektet har varit välorganiserat.

Lotta Sone Åsell framhåller en annan positiv as-
pekt av ledningsgruppens arbete. Hon säger att 
ledningsgruppen genom att tidigt få vara med och 
utforma projektet har tillåtits ett stort självbe-
stämmande, vilket hon anser medförde att man 
från ledningsgruppens sida kunde skapa en stark 
uppslutning kring projektet och skapa en plane-
ring som var realistisk och genomförbar. Detta ska 
i förlängningen ha gjort att projektet har fallit ut 
som den planerats. Detta självbestämmande fram-
hålls med andra ord som en positiv lärdom till hur 
projekt av detta slag med fördel kan organiseras 
av en ledningsgrupp från och med ett mycket ti-
digt stadium.

I ledningsgruppen har man också tydligt på-
talat att det har funnits ett viktigt och positivt 
strategiskt syfte att genomföra projektet – mot 
bakgrund av den avsiktsförklaring som finns mel-
lan länen och den modell som finns för kultursam-
verkan.

Projektledarens synpunkter

När Anna-Lisa Persson intervjuas om sina erfa-
renheter av projektet säger hon att hon upplevde 
att det fanns en tydlighet från ledningsgruppens 
sida om projektet. Hon menar att detta är ovanligt 
i slöjdvärlden, där projekt annars brukar formule-
ras ganska löst. De teman som fanns för nätverks-
träffarna i projektet var bestämda från start från 
ledningsgruppens sida, samt vilka personer som 
skulle vara deltagare. Denna tydlighet uppskat-
tade Anna-Lisa Persson, eftersom hon menar att 
hon då kunde sätta igång att arbeta mer effektivt. 
När hon gick in i projektledarrollen kunde hon, 
självständigt från ledningsgruppen, arbeta med 
innehållet i nätverksträffarna. Anställningsfor-
men var en halvtidstjänst, vilket hon bedömer ge 
en rimlig tid för arbetsuppgifterna.

Anna-Lisa Persson tar framför allt fasta på två lär-
domar från projektet. Dels att hon idag önskade 
att man hade haft fler gruppdynamiska övningar i 

början av kursen, dels att hon hade velat inkludera 
fler konstarter i projektet. Hon säger:

”Om man i ett tidigt skede skulle ha mer grupp-
dynamik, så att man skulle kunna vara öppnare 
och våga ställa frågor, så skulle man nog få en 
större aktivitet i gruppen. Ibland blir det för 
mycket av sådana gruppsammansvetsande 
övningar, men i detta fall kunde det ha behövts 
mer.”

Hon beskriver också skälen till att hon skulle vil-
ja se fler interdisciplinära samarbeten som involve-
rar slöjdaktörer.

”Se på musiker, dansare, skådespelare, regissörer, 
filmare och så vidare. De samarbetar ju hela 
tiden. Det möjliggör att man kan göra mycket 
större projekt. Det skulle också kunna stärka 
slöjdens roll. Jag tror att många slöjdare på sin 
kammare har en föreställning om att konstnärer 
ser slöjd som en mindre viktig konstform. Den 
offermentaliteten skulle man kunna göra upp 
med om man ingick i flera samarbeten som 
överskrider de olika konstformerna.”

Persson beskriver att hon tycker att området kring 
Skapande skola var det mest lyckade, även om hon 
uppfattar att intresset bland deltagarna var som 
störst inom kulturturism. Det område som hon 
säger att man borde ha gjort bättre efterforskning-
ar kring före man bestämde att det skulle ingå var 
slöjd i vården. Hon säger att hon ägnade mest tid åt 
att försöka hitta föreläsare till denna nätverksträff, 

Anna-Lisa Persson, projektledare slöjdar under en kvälls-
aktivitet vid träffen i Bogösund, Stockholms län 16-17 april 
2013. Foto Helena Åberg.
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att det var mycket svårt att hitta några lycka-
de exempel inom området, samt att det var det 
tillfälle hon var minst nöjd med. Anledningen 
till att hon gillar upplägget med Skapande skola 
är för att hon säger att det var väldigt praktiskt 
inriktat. Deltagarna kunde steg-för-steg se hur 
de kunde bära sig åt för att söka och genomföra 
ett sådant projekt och tjäna pengar på det. An-
na-Lisa Persson framhåller till exempel Marie 
Fagerlinds föreläsning om Skapande skola som 
ett bra exempel på hur en föreläsare konkret 
åskådliggjort, med praktiska exempel, hur man 
kan tjäna pengar på slöjd inom detta område. 
Anna-Lisa menar att det fanns andra föreläs-
ningar som kunde vara väldigt inspirerande för 
stunden och mycket uppskattade bland kurs-
deltagarna, men som hon inte tror kommer att 
hjälpa deltagarna med sina intjäningsförmågor.

När det gäller kursdeltagarnas sammansätt-
ning säger hon att det fanns stora variatio-
ner i hur etablerade företagare de var samt 
vilken ambitionsnivå de hade i kursen. Det-
ta tycker hon också är delvis problematiskt. 
Hon bedömer att kursen är mest lämpad för ett 
mellansegment – personer som varken är helt 
oetablerade eller etablerade fullt ut. En förbätt-
ringspotential hon ser är att rekrytera snävare, 
genom att till exempel se att alla projektdelta-
gare har en affärsplan, för att på så sätt undvika 
att blanda personer som vill ha sin försörjning 
genom slöjden med människor som vill slöj-
da på hobbybasis. Anna-Lisa Persson ser inget 
fel med det sistnämnda, men tycker inte att en 
sådan här kurs ska vara riktad till denna mål-
grupp. Hon säger också att hon anser att det 
hade varit en bra idé att avgiftsbelägga kur-
sen med cirka 1500 kr för att säkerställa att alla 

projektdeltagare har ett verkligt intresse av att 
gå kursen.

En positiv lärdom, enligt Anna-Lisa Persson, 
är att bedriva projektet interregionalt. Hon 
menar att hon vet att många kände varandra 
inom regionerna sedan tidigare och att denna 
kurs lett till oväntade samarbeten mellan re-
gionerna.

”Jag tror att detta är väldigt bra för slöjden. 
Jag har ju träffat politiker från olika landsting 
och har kunnat berätta om hemslöjd ur ett 
kulturperspektiv. Hemslöjdare har annars 
svårt att få plats i kulturområdet på ett 
naturligt sätt. På så sätt har det varit ett stort 
och viktigt projekt. Vi har blivit upptagna i 
’kulturfamiljen’ på ett länsövergripande sätt.”

Projektets kostnader

Det kan vara värt att påpeka att denna utvär-
dering inte har tagit sikte på att utvärdera kur-
sen i relation till sina kostnader. Kursen har 
varit gratis för deltagarna och det har i inter-
vjumaterialet framkommit att deltagarna inte 
har någon översiktlig kännedom om projek-
tets finansiering, vilket därför gör det svårt att 
utvärdera kursen i relation till dess kostnader. 
Vad intervjumaterialet dock har omfattat är 
deltagarnas inställning till att helt eller delvis 
avgiftsbelägga kursen, samt utvärdera om de 
uppfattar att projektet har haft en tillräcklig 
budget för att uppfylla sina ambitioner.

På den första frågan har svaren varit något skif-
tande. Många har svarat att det vore omöjligt 

Ovan längst tv. Slöjd med pedagoger 
i Västmanlands län under handled-
ning av Elisabeth Larsson och Gittan 
Wallin-Wester. Foto Elisabeth Larsson 

Nedan längst tv. Tillverkning av 
smycken i återbruksmaterial under 
 finalen till Musik direkt i Västerås till-
sammans med Elisabeth Larsson och 
Gittan Wallin-Wester. Foto Elisabeth 
Larsson.

Ovan och nedan tv. Från pinne till 
pjäs – en skapande skola-aktivitet i 
Västmanland. Foto Anna Karin  
Reimersson.
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att genomföra en avgiftsbelagd kurs inom slöj-
den, eftersom marginalerna inom denna näring 
är små. Många har också sagt att även om själva 
kursen har varit gratis så har den medfört utebliv-
na inkomster för kursdeltagarna under de dagar 
som den pågått. Vissa har diskuterat möjligheten 
att införa en liten delfinansiering från kursdelta-
garna, exempelvis motsvarande 1 000 kr per per-
son. De som sett positivt på ett sådant införande 
har sagt att en sådan avgift kan göra att enbart helt 
motiverade personer söker kursen och att det kan 
motverka exempelvis sena avhopp. Deltagare 7 sä-
ger att han har intrycket av att man har haft för få 
ansökningar i vissa län, även utan en sådan avgift. 
Han säger även att han tror att så kallad fiskal il-
lusion, det vill säga att medborgare underskattar 
offentliga kostnader när man inte har full insyn 
i dem, inte har varit ett problem i detta fall. Del-
tagare 18 säger därtill att hon inte ser att en av-
gift skulle påverka närvaron, utan att den frånvaro 
man haft i kursen har haft berott på andra saker:

”Om det hade kostat 1000 kr så hade det varit 
helt ok för mig. Men jag tror inte att en sådan 
avgift skulle påverka närvaron i kursen. Om man 
själv eller någon i omgivningen blir väldigt sjuk, 
så händer ju det oavsett om det kostat 1000 kr 
eller inte.”

Deltagare 9 framför vidare att avgifter skulle kun-
na ge fler ansökningar från etablerade egenföre-
tagare och färre ansökningar från oetablerade, 
eftersom egenföretagare till skillnad från privat-
personer kan dra av kursavgiften som en kostnad 
i sin verksamhet.

Från intervjumaterialet i övrigt kan det samman-
fattningsvis sägas att kursdeltagarna varit nöjda 

med projektets ekonomiska utrymme – ingen del-
tagare har uppfattat att det saknats pengar för att 
genomföra kursen på ett bra sätt och många har 
uppfattat det som mycket generöst att resor, boen-
de och mat har kunnat erbjudas inom kursen.

Varför är projektets syften viktiga i vår tid? 

Ur denna intervjustudie kan framför allt två te-
man, med lite olika karaktär, framhållas. Det ena 
har handlat om vikten av att sälja kunskaper sna-
rare än produkter, vilket också har varit projek-
tets överordnade formella ändamål. Det andra har 
varit betydelsen av den sociala samvaron med an-
dra projektdeltagare och med ledningsgruppen. 
Många har framhållit att arbetet som egenföreta-
gare inom slöjdnäringen är ensamt och poängte-
rat att det funnits en stor mellanmänsklig poäng 
med att få träffa och knyta nya kontakter med an-
dra människor inom denna näring. Utöver nöjet 
av den sociala gemenskapen i sig har också andra 
aspekter av denna samvaro beskrivits som värde-
fulla: till exempel har flera konkreta samarbeten 
kommit till stånd bland kursdeltagarna, forma-
liserade nätverk har på kursdeltagarnas egna ini-
tiativ tagits fram och fler projektdeltagare med 
likartad verksamhet har sagt att det har varit vär-
defullt att kunna jämföra prisnivåer, villkor och 
arbetssätt med sina kurskamrater.

En avslutande reflektion kan också vara att det 
finns forskning och annan kunskapsbildning ut-
anför projektet som också tar fasta på dessa två te-
man som kursdeltagarna mest uppehållit sig vid. 
Denna avslutande reflektion och utblick har inga 
ambitioner att ge en heltäckande bild av forsk-

Tillverkning av blommor i  papper 
och ull med Slöjdklubben och Lia 
Pizarro på Parkernas dag i Tensta 
vid Spånga by den 24/8.  
Foto: Lia Pizarro.
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(Vänster) Vid nätverksträffen i Bogösund i april hölls en 
praktisk kvällsaktivitet av och för deltagarna i projektet. 
Foto Helena Åberg

Helena Hansson föreläser under temat slöjden – hantver-
ket – marknaden under den första projektträffen på Julita 
gård, Sörmland 2-3 oktober 2012 Foto Anna-Lisa Persson

ningen på dessa områden, utan istället tjäna som 
ett par illustrerande exempel.

Den numera mycket välkända artikeln Marketing 
Myopia publicerad i Harvard Business Review 
1960 av professor Theodore Levitt är ett tidigt och 
inflytelserikt bidrag till att företag kommer att ha 
större och långsiktigare framgång om de fokuse-
rar på kundens behov istället för att sälja produk-
ter. Den marknadsföringsmässiga närsynthet som 
Levitt skriver om tar sikte på företag som felaktigt 
anser sig vara i en tillväxtindustri, som definierar 
sin marknad för smalt, och fokuserar på sina pro-
dukter istället för på kundernas behov. 

Enligt Levitt bör exempelvis oljeföretag se sig som 
energiföretag, tågföretag bör se sig som trans-
portföretag, och så vidare.  Slutsatsen från denna 
artikel kan ses gå i linje med ambitionerna i Slöjd-
kunskaper som säljer att vidga marknaden från 
slöjdprodukter till kunskapsproduktion. Dessut-
om kan den uppmana slöjdföretagare att reflekte-
ra över kundernas viktigaste behov. Fokus bör inte 
handla om funktionen av till exempel de bruks-
föremål som tillverkas av slöjdare och som det 
finns serietillverkade, betydligt billigare varian-
ter av. Fokus kan istället vara på behoven att ta del 
av en hantverksmässig tradition, att genom slöj-
den stödja en miljömässigt hållbar utveckling, att 
utöva slöjd som en rofylld aktivitet eller att köpa 
slöjdprodukter som en identitetsmarkör eller lyx-
produkt, där föremålets funktion är klart un-
derordnat andra kvaliteter. Genom att utgå från 
underliggande behov kan det bli klart att det finns 
möjligheter att tillgodose dessa behov både genom 
att sälja produkter och att sälja tjänster. 

För den som är van att se sig själv som säljare av 
produkter kan tankeövningen att istället mark-
nadsföra tjänster säkert också öppna upp för ny-
tänkande i motsatt riktning: genom att tänka på 

nya tjänster kan en sådan företagare säkert ock-
så se nya behov hos kunden som den inte såg från 
start.

En annan välkänd och relevant studie från Har-
vard Business Review är Pine och Gilmores artikel 
Welcome to the Experience Economy från 1998. 
Den bärande tesen i artikeln är att ekonomier ut-
vecklas enligt fyra steg. I det första steget utvinner 
försäljare råprodukter på en odifferentierad mark-
nad, i ett andra steg tillverkar försäljare varor, i 
ett tredje steg säljer man tjänster och i ett fjärde 
steg säljer man upplevelser. Författarna exempli-
fierar hur mödrar i det amerikanska agrara sam-
hället köpte råprodukter som mjöl, socker, smör 
och ägg för att baka födelsedagstårta till sina barn. 
I ett senare, industrialiserat och produktbaserat 
USA köpte man för en något högre summa en fär-
dig kakmix. Ännu senare, i den tjänstedominera-
de amerikanske ekonomin, började föräldrar köpa 
färdigbakade tårtor för det tiodubbla priset av vad 
man tidigare köpte ingredienser för. Den ekonomi 
som därefter följt är upplevelseekonomin, där för-
äldrar varken bakar tårta eller arrangerar födelse-
dagsfesten i övrigt, utan ”outsourcar” hela arbetet 
med att skapa en speciell födelsedagsupplevelse till 
specialiserade företag – till ett aldrig tidigare över-
träffat pris. 

Även om man kan tycka att just detta exempel 
med födelsedagstårtor är kulturellt inbäddat i en 
amerikansk kontext som kanske inte helt över-
ensstämmer med svensk tradition kan det sym-
bolisera och illustrera en viktig utveckling för den 
globala ekonomin i stort. Vad som är särskilt in-
tressant för slöjdare är att hemslöjdsrörelsen lagt 
emfas på värden som åtminstone skenbart kan ses 
gå i motsatt riktning mot upplevelseekonomin: de 
har uppmanat människor att gå tillbaka till råva-
rorna och att tillverka saker själva – samtidigt som 
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Figur 1: Illustration av upplevelseekonomins framväxt från Pine & Gilmore (1998). Värt att notera är att ekonomins rikt-
ning går från den underutvecklade ekonomins självproduktion från råvaror till upplevelseekonomins färdigpaketerade 
upplevelser med mycket högre förädlingsvärde. Ett vanligt ideal bland slöjdare är emellertid en tillbakagång i motsatt 
riktning till gör-det-själv-samhället.  

man nu också söker omformulera sin affärsverk-
samhet närmare tjänster och upplevelser. 

Slöjdare kan i detta sammanhang ses som en 
mycket intressant grupp att analysera närmare, ef-
tersom en underliggande logik i verksamheten är 
att uppvärdera den tidiga ekonomins produktion 
samtidigt som det för den skull förstås inte ute-
sluter att slöjdare kan sälja något mer än bara pro-
dukter och tjänster – de kan sälja just något större: 
upplevelser med flera dimensioner, om man så vill. 
Faktiskt låter sig beskrivningen av vad slöjdar-
na själva anser vara den stora behållningen med 
slöjd sig lätt inordnas i det ramverk som ges i arti-
keln av Pine och Gilmore. Dessa uppmärksammar 
fyra dimensioner av upplevelser: underhållning, 
utbildning, en estetisk dimension och en eskapis-
tisk sådan. 

Utan att specifikt ha ställt frågor om dessa dimen-
sioner kan noteras att kursdeltagarna i det här 
projektet ofta framhållit hur underhållande och 
roligt det är med slöjd, hur det ger kunskaper och 
utbildning om en kulturhistorisk tradition, hur 
produkterna och tjänsterna har ett estetiskt vär-
de som överträffar maskinellt och serietillverka-
de produkter och hur slöjdrörelsen kan erbjuda 
en välbehövlig tillflykt från det moderna konsum-
tionssamhället.  Omedelbara viktiga frågor att gå 
vidare med blir då till exempel: Hur kan man ska-
pa ett högt förädlingsvärde och samtidigt hålla 
kvar vid idealen av det tidiga gör-det-själv-sam-
hället? Hur kan man iscensätta upplevelser och 
ta ett högt pris för detta, samtidigt som man fö-
respråkar gör-det-själv-samhället? I korthet: Hur 
kan slöjdnäringen hitta sin plats i den moderna 
ekonomins utveckling?

En rekommendation kan i detta sammanhang vara 
att se att för att det överhuvudtaget ska vara möj-
ligt att konkurrera i den moderna ekonomin krävs 

ett fokus på högt förädlingsvärde, såvida man inte 
ska konkurrera med teknik och ekonomiskt effek-
tiva produktionssätt. Om slöjden ska hålla fast vid 
ett produktionssätt som i någon mening kan be-
skrivas som förindustriellt, krävs att de produkter, 
tjänster och upplevelser som saluförs laddas med 
värden där inte industrins automatiserade pro-
cesser har ett ointagligt försprång. Det gäller att 
uppmärksamma och övertyga potentiella konsu-
menter om slöjdens underhållande, utbildnings-
mässiga, estetiska och eskapistiska värden. Detta 
känns särskilt angeläget eftersom många projekt-
deltagare har påtalat att de tycker att det finns 
stora kundgrupper som har svårt att förstå bak-
grunden till och värdet av slöjd. Sådana potentiel-
la kundgrupper ser i första hand ”Ikeaprodukter” 
som substitutet till en hemslöjdsprodukt och inte 
produkter med högre förädlingsvärde som till 
exempel konsthantverk, kvalitets- eller lyxpro-
dukter. Den upplevda konkurrensen hos dessa 
kundgrupper tar med andra ord sikte på produk-
tens funktion och inte dess andra värden.

När det gäller att förstå vikten av de stärkta so-
ciala band och gemenskaper som skapats mellan 
slöjdare i projektet, kan det vara på sin plats att på-
peka att detta är ett huvudintresse i många av fö-
retagsekonomins olika forskningsfält. En vanlig 
föreställning om ekonomisk forskning som för-
modligen härrör från viss nationalekonomi är att 
det är att ekonomiska vetenskaper är ”undersoci-
aliserade” discipliner – där människor antas vara 
rationella ekonomiska agenter som oberoende av 
varandra ständigt strävar efter att maximera sitt 
egenintresse och som agerar utan någon hänsyn 
till sina sociala band eller kulturella normer. Den-
na stereotyp till trots är flertalet företagsekono-
miska forskare inriktade på att på olika sätt förstå 
hur ekonomin är inbäddad i kultur, normer, soci-
ala relationer, nätverk, institutionella logiker, ide-
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En kurs i pappershantverk, bokbinderi i Lena Hällzons 
verkstad i Osvalla, Örebro län. Foto Lena Hällzon

Färdiga böcker bundna i olika historiska tekniker av 
kursdeltagare under en kurs bokbinderi i Lena Häll-
zons verkstad, Osvalla Örebro. Foto Lena Hällzon

ologier och mycket annat. De intervjuades svar 
på varför de sökt sig till Slöjdkunskaper som säl-
jer visar tydligt på betydelsen av de sociala relatio-
ner som denna näring och ekonomi är inbäddad i. 
Det stora flertalet har talat om att de sökt sig till 
projektet för att ”nätverka” och haft förhoppning-
ar om att få nya personliga relationer såväl som af-
färsmässiga samarbeten genom kursen. Värdet av 
kafferaster, kvällsaktiviteter och andra informel-
la arrangemang där projektdeltagare får tillfälle att 
socialisera får med andra ord ses som en viktig del 
av projektet, även om de sällan tillmäts stor bety-
delse i formella projektbeskrivningar eller räknas 
till det formella kursinnehållet.

En kanske överraskande slutsats av denna inter-
vjustudie är att status – hur värderad man är i 
andras ögon – har varit viktig för kursdeltagar-
na. I förlängningen har detta säkert också varit 
en viktig förklaring till kursens popularitet. När 
projektdeltagare har fått tala fritt om varför de 
uppskattat projektet har de framhållit att ”man 
som hemslöjdare verkligen inte är bortskämd med 
att få åka på sådana här kurser”, att det är skönt att 
möta människor som inte har en nedsättande atti-
tyd mot slöjd och ser det som ”allmänt pyssel” el-
ler ”en semesterform och inte ett jobb”, samt att 
man uppskattar att ”få träffa personer som vet vad 
slöjd är och precis förstår vad man pratar om”. Så-
dana citat vittnar på olika sätt om en upplevelse av 
en omvärld som inte tillräckligt värdesätter slöj-
den som näringsgren i sin helhet. 

Anna Karin Reimerson påtalar att även om det 
inte finns något enkelt sätt att uppvärdera slöjdens 
roll i samhället så har mycket av senare tiders ut-
veckling pekat i positiv riktning. Hemslöjdens ju-
bileumsår (av sitt hundraårsjubileum under 2012) 
sägs ha betytt otroligt mycket, liksom att slöjd bli-
vit upptaget som del av samverksmodellen för kul-
turområdet. Anna Karin Reimerson säger att det i 

sådana tider är dags för att våga ta på sig större ar-
betsuppgifter och arbeta mer strategiskt med hela 
slöjdområdet. 

Slutord

Deltagare 16 framför i sin slutpresentation i Öre-
bro att hon vill verka ”för tiden i slöjden, för slöj-
den i tiden.” Detta uttryck skulle med fördel 
kunna ses som inramning till vad många av kurs-
deltagarna i Slöjdkunskaper som säljer lyft som 
viktigt för näringen i sin helhet. 

Slöjdnäringen vilar på en starkt förankrad kul-
turhistorisk tradition av manuellt, förindustriellt 
hantverk. Uppenbart i denna intervjustudie är att 
anhängare till denna näring ofta ser att det finns 
ett egenvärde av att bevara kunskapstraditionen 
kring denna näring och samhällsrörelse. Ofta gör 
projektdeltagare saker för slöjden, istället för att 
fråga sig vad slöjden ska göra för dem. De äldre 
produktionssätten till trots beskrivs slöjdrörelsen 
också som en ytterst modern rörelse – själsbesläk-
tad med vår tids stora miljö- och hållbarhetsrörel-
se. Påfallande ofta beskrivs slöjden ge upplevelser 
som involverar underhållning, utbildning, estetik 
och eskapism. När exempelvis Deltagare 18 talar 
fritt om vad hon vill förmedla genom kombine-
rade slöjd- och naturupplevelser är det som ett 
skolboksexempel av vad Pine och Gilmore (1998) 
skulle se som den renaste formen av upplevelser. 
Slöjden som näring och ideologisk rörelse skulle 
därför med lätthet kunna ses som ytterst moderna 
företeelser, både inom ekonomin och i samhället 
i stort. Utmaningen för slöjden blir att förtydliga 
sitt existensberättigande inom ekonomin och kul-
turområdet – genom att just arbeta för tiden i slöj-
den och för slöjden i tiden.
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Sammanfattning

• Slöjdkunskaper som säljer framstår i denna 
intervjustudie som ett mycket lyckat projekt 
grundat på vad kursdeltagarna själva tyckt om 
projektet.

• Positiva erfarenheter från projektet är att man 
uppfattat att syftet med kursen varit tydligt och 
relevant för kursdeltagarna.

• Engagemanget bland projektdeltagare har 
beskrivits som stort och såväl kursinnehåll och 
den sociala samvaron med andra projektdelta-
gare har i sin helhet beskrivits som mycket god.

• Bland de särskilt positiva erfarenheterna från 
kursinnehållet märks särskilt Linda Nordfors 
föreläsning ”The art of selling your heart”, samt 
exempelvis Anne Elmdahls föreläsning om 
prissättning och Joakim Sternös föreläsning om 
kulturens effekter på samhället.

• Bland de identifierade förbättringspotentialerna 
hör framför allt en punkt i kursinnehållet om 
sociala medier och en önskan om att göra 
kursen generellt mer praktiskt inriktad. En 
annan vanlig önskan har handlat om att lyfta 
fler framgångsrika och konkreta exempel på 
kommersiellt lyckade exempel inom dessa 
näringar.

• En avslutande reflektion av intervjustudien kan 
vara att det finns en poäng för kursdeltagarna 
att undvika att definiera sin marknad för smalt 
och istället se vilka underliggande behov som 
näringen kan tillgodose. Därtill kan det noteras 
att många lyfter slöjdens underhållande, 
utbildningsmässiga, estetiska och eskapistiska 
värden – vilket ger näringen mycket goda 
förutsättningar att finna ett existensberättigan-
de och en plats i den moderna upplevelseeko-
nomin.

Om utvärderaren

Denna externa utvärdering har genomförts av 
Erik Wikberg, civilekonom och doktorand i orga-
nisationsteori vid Handelshögskolan i Stockholm, 
särskilt inriktad mot konstmarknaden och de kul-

turella och kreativa näringarna. 

För frågor eller synpunkter på rapporten, vänligen 
e-posta erik.wikberg@hhs.se.
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Bilaga 1: Översiktlig presentation av projekt-
deltagarna och deras verksamheter

DELTAGARE 1 driver ett företag. Inom verksamhe-
ten har hon ramverkstad, utställningar och 
kursverksamhet. Hon har också en 30-procents-
tjänst inom ett studieförbund. Hon beskriver att 
hennes verksamhet bygger på ”en vision om att 
föra fram livsnödvändigheten och glädjen av 
handens arbete.” Verksamheten vilar också på en 
uttalad ideologisk grund där deltagaren tycker att 
det är viktigt att motverka ”konsumtionssamhäl-
let”, vilket till exempel yttrar sig genom att hon 
principiellt inhandlar det mesta till sin verksamhet 
från andrahandsmarknaden.

DELTAGARE 2 är i grunden utbildad lärare och har 
dessutom läst psykologi och teologi på universi-
tet. För ett par år sedan sa hon upp sig från sitt lä-
rarjobb för att påbörja en tvåårig utbildning inom 
bokbinderi i Leksand. Den verksamhet som hon 
därefter startade är inriktad på kursverksamhet, 
kursuppdrag och egen produktion inom bokbin-
deri. Hon har bland annat inbundit en diktsamling 
som fått museal uppmärksamhet och internatio-
nellt erkännande.

DELTAGARE 3 påbörjade kursen Slöjdkunska-
per som säljer i samband med att hon avslutat 
sin utbildning vid Linköpings universitet. Under 
utbildningen inriktade hon sig på virkning och 
fördjupade sig mer och mer på politiska vävnader 
under 1960- och 70-tal. Under kursens gång bör-
jade hon arbeta med barnverksamheten inom Ny-
köping kommun, där hon arbetade med ull och 
virkning. Under kursen omvärderade hon sin tan-
ke om att bli egenföretagare och fick istället an-
ställning som hemslöjdskonsulent.

DELTAGARE 4 öppnade precis enskild firma i slutet 
av kursen, med anledning av att hon nu har ord-
nat en fastighet på landet där hon kan öppna sin 
verksamhet. Under hösten och vintern 2013 kom-
mer hon att börja bygga den verkstad som är en 
förutsättning för den verksamhet hon vill bedri-
va. Hon kommer att fortsätta arbeta med en an-
nan anställning om 50 procent för att känna att 
det finns en finansiell frihet att utveckla verksam-
heten inom sin enskilda firma på ett sätt som pas-
sar henne. Hon arbetar med trä som material och 
kommer att arbeta med både slöjdprodukter och 
kursverksamhet.

DELTAGARE 5 är etablerad keramiker. Hon gick 
med i kursen för att få ta del av en social gemen-
skap med andra slöjdare, särskilt eftersom hen-
nes yrkespraktik är väldigt ensam. Hon såg också 
att hon ytterligare ville kommersialisera sin verk-
samhet och tjäna mer pengar, samt att hon hade 
oexploaterade möjligheter att sälja just slöjdkun-

skaper istället för produkter, till exempel i form av 
kursverksamheter.

DELTAGARE 6 var precis i begrepp att starta en 
gårdsbod när hon tipsades om att skriva en ansö-
kan till Slöjdkunskaper som säljer. Därför kän-
de hon att det kom precis rätt i tiden. Hon arbetar 
i dag till 60 procent som slöjdlärare och bedriver 
sin verksamhet under resterande tid. I gårdsbo-
den säljer hon textila produkter som hon själv till-
verkat på olika sätt – vävt, stickat, sytt och virkat. 
Hon har också en galleriverksamhet. Hon såg in-
ledningsvis en möjlighet att sälja kunskaper istäl-
let för produkter, men kände att det just i hennes 
fall inte var tillämpligt, för att hon skulle riskera 
att mer fungera som en ”kontorist” än en slöjda-
re. Eftersom hon arbetar som slöjdlärare upplever 
hon också hon i det jobb hon har som säker in-
komst från redan arbetar med just slöjdkunskaper.

DELTAGARE 7 har ägnat sig åt åtta år av eftergym-
nasiala studier, parallellt med att han etablerat sig 
som slöjdare. Hans universitetsstudier har framför 
allt varit inriktade på filosofi och statsvetenskap, 
två ämnen som han båda har haft ett demokra-
tiskt perspektiv på. Hans verksamhet, som rym-
mer konstnärlig verksamhet, undervisning och 
frilansarbete, är i dag etablerad till den grad att 
han inte själv behöver uppsöka kunder. Han kom-
mer ursprungligen från Örebro men är i dag verk-
sam i Göteborg.

DELTAGARE 8 fick upp ögonen för Slöjdkunska-
per som säljer då han läste ett mailutskick från sin 
hemslöjdskonsulent i Sörmland. Han var då in-
tresserad av att starta en enskild firma inom slöjd 
och tyckte att det lät som en intressant kurs. Den-
na deltagare har parallellt med kursen arbetat som 
slöjdlärare på ett vikariat och har ett förflutet 
inom naturupplevelseturismen. I dag arbetar han 
till 80 procent som slöjdlärare, vilket gör att han 
för tillfället har svårt att anordna kursverksam-
het, som i sin tur medför att han för tillfället ar-
betar med produkter. Han har dock planer på att 
inom en snar framtid skriva ansökningar om pro-
jekt inom Skapande skola.

DELTAGARE 9 är pedagog, docktillverkare, håller 
studiecirklar i tovning och broderar. Hon har en 
anställning utanför slöjden och har tidigare fram-
för allt arbetat ideellt med slöjd eller fått lön via A-
skatt. Hon har ännu inte startat en enskild firma, 
men har planerat att sälja sina slöjdkunskaper till 
organisationer med SFI-undervisning så att nyan-
lända kan kombinera sin språkundervisning med 
ett praktiskt, socialt moment där man kan mötas 
utan att tala varandras språk.

DELTAGARE 10 är gymnasielärare inom textil, 
form och design. Hennes tankar om att bli egenfö-
retagare hade sin ursprungliga rot i att hon för tre 
år sedan blev varslad på grund av arbetsbrist, vil-
ket är en mycket ovanlig situation för lärare i Sve-
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rige. Hennes första tanke var då att söka sig till en 
annan skola, men efterhand blev en kompletteran-
de enskild firma inom slöjd mer lockande. Denna 
deltagare arbetar i dag med denna verksamhet vid 
sidan av sin tjänst inom skolan på 60 procent. För 
henne är det naturligt att inkludera slöjdkunska-
per eftersom hon som lärare arbetat mycket med 
kursplaner, betygskriterier och annat – men hon 
har också sålt produkter som designat och till-
verkat på egen hand, bland annat en produkt som 
sålts genom Designtorget. 

DELTAGARE 11 är civilekonom med inriktning 
mot marknadsföring. Hon startade enskild firma 
på hösten 2002 inom formgivna produkter och har 
hela tiden bloggat om slöjd. Våren 2013 flyttade 
hon över sin blogg till en känd inredningstidning, 
där hon i dag har sin huvudsakliga inkomst, driver 
workshops och tar kreativa uppdrag mot reklam-
byråer och företag. Tidigt i sin verksamhet försök-
te deltagaren sälja produkter, men räknade på det 
och fann snabbt att det var mer lönsamt att ta säl-
ja konsultuppdrag.

DELTAGARE 12 är utbildad sjuksköterska och har 
inom detta yrke en heltidsanställning inom lands-
tinget. Utöver detta arbetar hon inom sin enskil-
da firma där hon både har verksamhet inom slöjd 
och hälso- och sjukvård. Inom verksamheten ar-
betade denna deltagare med många olika sorters 
uppdrag inom slöjden: kurser för barn och vuxna, 
events, kick-offdagar, egen tillverkning, utställ-
ningar och föreläsningar på bland annat Nyck-
elviksskolan. I en bifirma arbetar hon också som 
forskningssköterska med lungräddning. Vid sidan 
av sina avgiftsbelagda slöjdkurser för barn arbe-
tar hon också ideellt med slöjd på bibliotek för att 
också nå barngrupper som aldrig skulle komma 
till den avgiftsbelagda undervisningen.

DELTAGARE 13 OCH 14 gjorde en gemensam ansö-
kan till Slöjdkunskaper som säljer. Deras ingång 
till projektet var att överge produkter och istället 
arbeta mer med tjänster. Under året har de arbetat 
cirka halvtid med denna verksamhet – de har för-
utom denna verksamhet halvtidsjobb och studier 
för att ha en säkrad inkomst. En oväntad utveck-
ling som de utvecklade under kursen var att arbe-
ta ännu mer konstnärligt, även om det inte skulle 
leda till ökad kommersialisering. ”Förut har vi 
funderat på hur vi skulle tjäna pengar på detta, 
men vi har kommit fram till att ha brödjobb för att 
verkligen göra det vi vill”, säger en av dem.

DELTAGARE 15 arbetar som textillärare och har 
eget företag inom slöjdnäringen. I verksamheten 
har hon haft samarbeten där hon bland annat an-
ordnat en Stickstämma med både nationella och 
internationella lärare för närmare hundra projekt-
deltagare. Tack vare organisationsformen på den 
folkhögskola hon samarbetade med kunde kost 
och logi säljas momsbefriat via folkhögskolan och 

projektet kunde söka statsbidrag för att få bätt-
re ekonomi. 

DELTAGARE 16 har inom sin verksamhet haft fle-
ra olika sorters uppdrag med slöjd för barn, bland 
annat inom Skapande skola och som museipeda-
gog på friluftsmuseum. Under året har hon också 
arbetat med ett administrativt arbete utan anknyt-
ning till slöjd. Hon ser att slöjden har en uppgift 
att ännu mer arbeta för hållbarhet och miljötän-
kande och säger att det hon tycker är allra roligast 
med slöjdarbetet är potentiella samarbeten med 
andra slöjdare.

DELTAGARE 17 är förskollärare och hemslöjds-
konsulent och har arbetat i dessa två roller i olika 
omfattning parallellt med slöjdverksamheten i en-
skild firma. Under året har hon samarbetat myck-
et med deltagare 18, vilken hon tidigare var bekant 
med genom en styrelse för en slöjdförening där de 
båda är aktiva. Deras verksamhet är fokuserad på 
kursverksamhet för barn och äldre. Deltagare 17 
belyser att sådan verksamhet är mer framkom-
lig än att sälja produkter. ”Ska man göra produk-
ter ska man producera dem i Kina och göra dem i 
stora antal. De produkter jag gör tar lång tid att 
tillverka och görs enbart i ett unikt exemplar”, sä-
ger hon.

DELTAGARE 18 är utbildad naturhälsopedagog 
och har en halvtidstjänst på en skola, där hon ar-
betar inom textilslöjd. Hon startade sin verksam-
het i november 2008 och bedrivit den ungefärligen 
på halvtid. Med slöjdkunskaper tolkar hon in mer 
än att enbart sälja kurser, hon vill sälja upplevel-
ser som involverar alla sinnen. En exemplifiering 
av de sistnämnda upplevelserna är slöjdkurser som 
hon kombinerat med naturupplevelser, vilket var 
mycket uppskattat hos hennes projektdeltagare.

DELTAGARE 19 bor på en gård där hon har en 
gårdsbutik, arbetar som cirkelledare och gör slöjd-
produkter. Hon uppskattar att hon arbetar cirka 
40 procent med sin slöjdverksamhet. Hon har ma-
terialmässigt haft en inriktning mot fårskinn, vil-
ket är en inriktning som kräver vassa verktyg som 
förhindrar henne att kunna göra kurser för barn. 
Hon beskriver hur hon uppfattar att kursen har 
stärkt hennes självförtroende att ta betalt för sina 
tjänster.

DELTAGARE 20 är heltidsverksam som kerami-
ker med egen verksamhet sedan 30 år. Hon har 
ett bra kundunderlag för sina produkter, men står 
i begrepp att utöka sin verksamhet med bed and 
breakfast. Ett skäl till varför hon vill gå i denna 
riktning är att hon annars riskerar att få arbetsska-
dor av de fysiska momenten av drejningen. Denna 
deltagare beskriver hur det tog henne cirka tio år 
att etablera en lönsam verksamhet inom keramik. 
Detta var något hon var medveten om från start 
och ansåg vara värt för att få arbeta med det hon 
gillar allra mest.
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Appendix A – Intervjuade personer

 1. Deltagare 1, projektdeltagare, intervju i Örebro 2013-09-12

 2. Lars Petersson, ledningsgrupp, intervju i Örebro, 2013-09-12

 3. Deltagare 2, projektdeltagare, intervju i Örebro, 2013-09-12

 4. Lotta Sone Åsell, ledningsgrupp, intervju i Stockholm, 2013-09-13

 5. Helena Åberg, ledningsgrupp, intervju i Nyköping, 2013-09-16

 6. Deltagare 3, projektdeltagare, intervju i Nyköping, 2013-09-16

 7. Deltagare 4, projektdeltagare, intervju i Nyköping, 2013-09-16

 8. Deltagare 5, projektdeltagare, intervju i Nyköping, 2013-09-16

 9. Deltagare 6, projektdeltagare, telefonintervju, 2013-09-17

 10. Deltagare 7, projektdeltagare, telefonintervju, 2013-09-17

 11. Deltagare 8, projektdeltagare, telefonintervju, 2013-09-17

 12. Deltagare 9, projektdeltagare, intervju i Stockholm, 2013-09-18

 13. Deltagare 10, projektdeltagare, intervju i Stockholm, 2013-09-18

 14. Deltagare 11, projektdeltagare, intervju i Stockholm, 2013-09-18

 15. Deltagare 12, projektdeltagare, intervju i Stockholm, 2013-09-18

 16. Deltagare 13, projektdeltagare, intervju i Stockholm, 2013-09-18

 17. Deltagare 14, projektdeltagare, intervju i Stockholm, 2013-09-18

 18. Deltagare 15, projektdeltagare, intervju i Stockholm, 2013-09-18

 19. Deltagare 16, projektdeltagare, intervju i Stockholm, 2013-09-18

 20. Anna Karin Reimerson, ledningsgrupp, intervju i Västerås, 2013-09-19

 21. Deltagare 17, projektdeltagare, intervju i Västerås, 2013-09-19

 22. Deltagare 18, projektdeltagare, intervju i Västerås, 2013-09-19

 23. Deltagare 19, projektdeltagare, intervju i Västerås, 2013-09-19

 24. Deltagare 20, telefonintervju, 2013-09-20

 25. Anna-Lisa Persson, projektledare telefonintervju, 2013-10-02 
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Appendix B - Intervjumall

 1. Hur hörde du talas om detta projekt och vad fick dig att vilja delta?

 2. Kan du vänligen berätta om din roll i projektet?

 a. Vad gjorde du i projektet?

 b. När utfördes detta?

 c. Vilken tidsmässig omfattning tog detta i anspråk?

 d. Hur aktiv anser du att du har varit det gångna året? Har du någon uppfattning om  
hur aktiva projektdeltagare generellt har varit det gångna året? 

 3. Kan du berätta något kort om din verksamhets bakgrund?

 a. Vad är du inriktad på?

 b. Hur länge har du varit verksam?

 c. Vilken omfattning har du varit verksam? Heltidsverksam? Fler arbeten? Etc.

 d. Varför har du startat din verksamhet?

 4. Vad upplevde du att syftet med projektet var?

 a. Uppfylldes detta syfte?

 b. Varför tror du att syftet uppfylldes/inte uppfylldes?

 5. Fanns det andra viktiga (men informella och icke uttalade) syften med projektet?

 a. Hur viktiga har dessa i så fall varit för dig?

 6. Vad är ditt övergripande omdöme av projektet?

 a. Vad var positivt med organiseringen av projektet?

 b. Vad var negativt med organiseringen av projektet?

 c. Vad var positivt med din medverkan i projektet?

 d. Vad var negativt med din medverkan i projektet?

 7. Hur ser du på hemslöjdskonsulterna som förmedlare och beställare av tjänster?

 a. Vad var positivt?

 b. Vad var negativt?

 8. Upplevde du att projektet hade tillräckliga resurser, medel och tidsomfattning?

 a. Fanns det för mycket eller för lite resurser inom vissa områden – och i så fall vilka och varför? 

 9. Hur viktigt har det varit att resor, mat, logi och föreläsningar har varit gratis?

 a. Hade du själv värdesatt utbildningen så mycket att du velat betala för den? Hade du kunnat betala  
för den om den inte varit gratis?

 10. Vad var dina förväntningar på projektet innan det startade?

 a. Uppfylldes dessa förväntningar?

 b. Fanns det områden där förväntningarna inte uppfylldes?

 11. Fanns det inslag i projektet som var oväntat för dig?

 a. Var i så fall dessa inslag positiva eller negativa?

 12. Fanns det lärdomar i projektet som man skulle kunna ha nytta av om man skulle  
upprepa projektet?

 a. Vad var i så fall dessa lärdomar och på vilket sätt kunde man dra nytta av de lärdomarna?

 13. Om du skulle få samma medel för detta projekt för att utforma ett annat slöjdprojekt,  
vad skulle du vilja ha inriktat dig på då?

 a. Hur nära låg Slöjdkunskaper som säljer ditt idealiska projekt?

 b. Vad hade man kunnat göra bättre om man hade mer resurser och tid?

 14. Finns det någon fråga du tycker är viktig som jag inte frågat om?



En del av  
Landstinget Sörmland

SLÖJD


