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Ingress
För att sprida våra erfarenheter med konceptet Craft Fridays UÅ som har varit en del av det 
nationella projektet Do It Together har vi satt ihop det här kompendiet. Här utvärderat vi våra idéer 
delar med oss av  erfarenheter samt kommer med lite tips som kan hjälpa dig i ditt arbete med att 
skapa en ny mötesplats för slöjd riktat mot ungdomar eller en annan ny målgrupp.
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Bakgrund
Under Kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 anordnade Västerbottens läns hemslöjdsförening 
tillsammans med hemslöjdskonsulenterna i de övriga tre norrlänen en nymodig slöjdutställning 
som aldrig tidigare skådats för att locka unga vuxna till slöjden. Next Level Craft är en 
sagolik procession med dynamiskt ljus och ljus, en film med dans och färger och former som 
sprängde normen. Utställningen vandrade sedan runt i alla medverkande län och i anslutning 
till utställningen anordnades olika utåtriktade slöjdaktiviteter inom programprojektet Sloydify 
society som togs fram som ett i syfte att undersöka hur hantverksbaserat entreprenörskap 
gynnar samhället. I Jämtlands län startade hemslöjdskonsulenterna upp en mötesplats för unga 
som just en sådan undersökande metod. Och deras arbete har inspirerat till Västerbottens läns 
hemslöjdsförenings koncept Craft Fridays UÅ.

Som hemslöjdskonsulenter ville vi också bygga vidare på utställningen och Slodify society 
projektet, vi fastnade för Jämtlands koncept. För att ta konceptet vidare och anpassa det för 
vår hemslöjdsförening startade vi Craft Fridays UÅ som en plattform för att utforska konceptet 
och fortsätta vidareutveckla det. Craft Fridays UÅ har växt fram organiskt under varje träff som 
anordnats. Vi har prövat samarbeten med flera olika kulturyttringar och haft olika teman under 
kvällarna för att känna oss fram istället för att tänka ut ett färdigt koncept innan vi körde igång 
de fysiska träffarna. Som inspiration och hjälp på vägen besökte vi våra kollegor i Jämtland och 
deltog på en Craft Kitchen Friday.

Vi har även inspirerats av den slöjdaktivism som vuxit fram på senare år. Att slöjd är politiskt. 
Genom slöjden kan du föra fram din åsikt via händerna och det blir synligt direkt när det kommer 
ut på våra gator.

En av visionerna för konceptet är att bygga upp ett slags community eller nätverk, både för 
deltagarna som är med på träffarna, och för samarbetspartners och sponsorer. Att kunna 
entusiasmera och genom slöjdens värdegrunder fånga upp intresse och engagemang. Genom 
att spåna vidare på dessa idéer tog vi även fram en logga som vi använder för att göra affischer 
till Craft Fridays UÅ. Loggan har vi sedan använt på fler sätt genom att trycka upp klistermärken, 
banner, tygmärken och väskor för att stärka Craft Fridays identitet.

Med Craft Fridays UÅ har vi skapat en mötesplats där ungdomar och unga vuxna kan ta del 
av underhållning och slöjda i en inspirerande, drogfri, tillgänglighetsanpassad och trygg miljö. 
När vi kommit ut på plats har vi skapat en inspirerad scenografi där vi dukat upp med slöjd och 
piffat lokalen med vimplar, trasmattor, ljusslingor det vill säga allt som gör lokalen trevligt och 
inbjudande. Under kvällen har vi spelat musik och det har funnits fika att köpa. Någon gång 
under kvällen har uppträdande skett av bokad artist, som ett trevligt avbrott och  som en chans till 
rörelse.
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Vision
En ny typ av mötesplats där fredagskvällarna fylls av skapande, musik och skönt häng.
Göra slöjden och aktiviteterna attraktiva och relevanta för målgruppen.

”Mötesplatsen med skön atmosfär, för dig som är ung och vill uttrycka dig. Ett kreativt skapande 
där vi inspireras av varandra och utforskar material, tekniker, design och hantverk i en kärleksfull 
miljö. Kom, kom alla är välkomna!”

Strategi/Hur
Det första vi gjorde var att ta fram en grafisk profil för att tydligt kunna kommunicera vårt nya 
koncept. Det var viktig för oss att loggan skulle bryta med den traditionella bilden av hemslöjd för 
att på så vis bryta fördomar en del fördomar som finns. Inför de första träffarna undvek vi aktivt 
att använda orden slöjd och hemslöjd och pratade istället om kreativitet och skapande för att fler 
förhoppningvis skulle känna sig inkluderar och välkommen.

Planen var att arrangera ett evenemang en fredagkväll varje månad under skolterminerna 2016.

Genom att ta oss till en plats där ungdomar och unga vuxna redan vistades ville vi skapa träffar 
där vi erbjöd skapande tillfällen och presenterar slöjd på ett attraktivt vis för målgruppen.

Referensgrupp
Vår idé

En bra förutsättning för att inte gå fel är att arbeta med en referensgrupp (ungdomar för 
ungdomar). På så vis undviks att, ”vi gör för dem” och att vi missar vad som verkligen efterfrågas. 
Att rikta sig mot målgruppen och fånga upp de unga som är intresserade, de som visar ett extra 
engagemang och skapa en referensgrupp att arbeta tillsammans med.

Vår erfarenhet

Under vår tid med Craft Fridays har vi ännu inte haft möjlighet att fånga upp någon drivande 
ungdom, utan vi har istället dykt upp på platser där ungdomarna redan vistas, så som fritidsgårdar 
och ungdoms hus.

Vi tänkte fråga deltagarna från våra första träffar om någon var intresserad av att ingå i en 
referensgrupp och vara med som bollplank till kommande träffar. Men i mötet med deltagarna 
märkte vi att det saknades tillräcklig kunskap för slöjd för att de skulle veta vad som kan göras 
eller vad som finns att efterfråga.

Ett alternativ hade varit att letat upp en referensgrupp på ett annat sätt, via besök på skolor och 
slöjdlektioner kanske?

Vår slutstats blev att tillsammans med våra samarbetspartners erbjuda förhoppningsvis 
intressanta kvällar där vi (utbildar) visar upp en bredd av vad slöjd kan vara och på lite längre sikt 
få input och reflektioner från besökarna, så vi kan göra träffarna mer deltagarstyrda.   
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Vårt tips

Det gäller att hitta någon i föreningen/en konsulent som är intresserad av att arbeta med konceptet 
och ungdomar. Eller etablera  ett samarbete med en annan förening/organisation som har 
ungdomar i sitt nätverk som kan tänkas vilja samarbeta.

När du har arbetat fram en referensgrupp kan ni tillsammans arbeta fram hur de vill att kvällarna 
ska se ut. Vilka andra kulturevenemang vill de koppla till kvällarna? Det vill säga vilka vill de se på 
scenen. Vad vill de äta? Finns det någon som känner någon som tycker om att baka och vill hålla i 
cafédelen om det inte redan finns ett café. Och framför allt, vad vill de skapa? Vilka tekniker är de 
nyfikna på. Vad behöver de? Du/föreningen finns med som stöd och kunskapsbank och bokar in 
de slöjdare som kan bidra med sin expertis.

Slöjdare
Vår idé

Vår tanka var att på sikt kunna erbjuda arbetstillfällen för lokala slöjdare under våra träffar. I början 
jobbar vi inte aktivt med detta då vi höll på att forma projektet och ramarna för dessa träffar. Med 
det sagt tror vi träffarna skulle gynnas av en mångfald och duktiga slöjdare som erbjuder kunskap 
inom olika tekniker. Ett annat spår vi tänkte på var att jobba återkommande med en eller ett par 
slöjdare med erfarenhet och intresse att jobba mot ungdomar.

Vår erfarenhet

Vi tog in externa slöjdare vid två tillfällen, vid dessa träffar var vi också på plats och det var till 
stor nytta att vara fler personer. Vi fick mer tid att träffa varje deltagare och möta deras behov. 
Vi jobbade med en ”cool” slöjdare, med en tanke att hen kunde fungera som en slöjdförebild för 
ungdammarna och bryta fördomar för hur en person som slöjdar är och ser ut.

Vårt tips

Hitta en slöjdare som du tror kan fungera som en slöjdförebild! Finns engagemang i föreningen 
kan man jobba ideellt med dessa träffar. Annars ser vi gärna att du anlitar en slöjdare och kopplar 
till dina träffar. Dels för att ge kvällen en kunskapstyngd och dels för att främja arbetstillfällen för de 
aktiva slöjdarna på din ort. Finansieringen kan ske på olika sätt och behandlas mer under rubriken 
”finansiering”.

Lokalen/Platsen
Vår idé

Grundidén är att vi ska ta oss till målgruppen/ungdomarna, inte att de ska behöva söka upp oss. 
Om vi vill nå en ny grupp är det viktigt att vi kommer till dem och anpassar oss till deras önskemål 
och behov. Det gör lokalen/platsen till en mycket viktig del. Väl på plats vill vi göra det tydligt det vi 
är där och att det är fokus på slöjd och skapande under träffen. I bakgrundsbeskrivningen berättar 
vi hur vi byggt upp en stämning i lokalen. Det handlar mycket om att skapa en känsla på platsen 
och allt från möbler till musik bidrar. Trasmattor är ett bra exempel på hemslöjd och bidrar till att 
mjuka upp. Vi har förlagt våra träffar till fritidsgårdar, ungdomshus och kulturhus där ungdomar 
redan finns.
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Viktigt: Ungdomar och unga vuxna är en väldigt stor målgrupp. Det går inte att nå alla på en plats 
eller vid ett tillfälle, och det finns många undergrupper i denna stora målgrupp att förhålla sig till.

Vi hade ett huvudsamarbete med Hamnmagasinet i Umeå som är ett ungdomshus, där vi 
arrangerade de flesta av våra träffar. Deras lokaler passade väldigt bra för våra behov. Lokalen 
är tillgänglighetsanpassad, det fanns stöd i form av pedagoger och visst material att tillgå. 
Hamnmagasinet har även ett kafé, ljudanläggning, scen m.m. Målgruppen unga vuxna skulle vi 
kunna nått på en bar/pub eller liknande, men då en av grundsten för Craft Fridays har varit att 
arrangera drogfria arrangemang har vi valt bort dessa platser.    

Vår erfarenhet

Att vi har tagit oss till målgruppen känns som A-O, om vi hade förlagt arrangemangen på en annan 
plats hade vi försökt involvera målgruppen i ett tidigt skede så dem redan innan arrangemanget är 
involverade. Det har varit givande och kul att ingå i nya sammanhang som när vi var med på ”ung 
på pride” under Umeå Pride. Vi har alltid spridit ut oss i lokalen, pyntat med slöjd och slöjdaga 
attiraljer, det har inte gått att missa att Craft Fridays varit på plats! Vi har haft med oss en surfplatta 
där besökarna själva kunnat lägga in musik. Det har varit en bra grej då det bidrar till stämningen 
och till känslan av delaktighet. Det har varit mycket bra att det alltid funnits nått ätbart och drickbart 
på plats.

Vårt tips

Hitta en samarbetspartner som redan har en lokal och nätverk mot ungdomar, då är mycket av 
jobbet gjort. Det har varit väldigt bra att våra lokaler har haft kafé eller mat på plats, för att hålla 
blodsockret på en jämn nivå, det har även varit bra för att hålla kvar besökarna. Här finns en 
möjlighet att engagera ungdomarna själva, kanske finns det en grupp som gillar att baka eller 
elever som är intresserad av företagande som vill engagera sig?

Material & Verktyg
Vår idé

En del material finns i överflöd. Kvistar i skogen, återbruksmaterial och så vidare. Annat kosta lite 
mer. Vi har haft ganska god tillgång till material och verktyg i vår förening. Vi har också samarbetet 
med företag och fått material sponsrat. Ibland har andra samarbetspartners också haft material vi 
kunnat ta del av. Vi har även jobbat med projekt som vi sök bidrag till då har vi gjort en budgetpost 
för material och verktyg som vi har kunnat införskaffat.

Vår erfarenhet

Det har alltid löst sig smidigt med material och verktyg, som sagt har vi haft god tillgång inom vår 
hemslöjdsförening. Vi upplever också att det varit lätt att få material sponsrat (det går ju till en god 
sak). Vid ett tillfälle gjorde vi ett större projekt som vi sökte bidrag till, när det blev beviljat fick vi 
möjlighet att skaffa material och verktyg som vi har haft kvar och kunna nyttja till träffar även efter 
projektets slut.
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Vårt tips

Vad har föreningen sedan tidigare? Vad går att använda? Finns det någon i föreningen som vill 
skänka lite material? Gör en liten inventering och se vad du får ihop.

Sök sponsring av lokala företag, erbjud dem att du marknadsför dem som samarbetspartner i 
marknadsföringen. Vi har till exempel samarbetat med ett tryckeri och ett t-shirtföretag när vi 
behövt t-shirts till återbruksteman. Då kan du trycka på slöjdens värdegrunder och att det går till 
arbete med ungdomar. Gör det till ett projekt och sök bidrag, ta i i budgeten så det blir över av 
material och så du får möjlighet att köpa in de verktyg  du behöver!

Marknadsföring/ Nå målgruppen
Vår idé

Vi har marknadsfört oss på följande sätt:

Socialmedier – facebooksida med event och Instagramkonto.
SHRs, Västerbottens hemslöjdsförenings, Hamnmagasinets och samarbetspartnernas olika 
hemsidor och kanaler.
Direktmail, ungdomsgårdar, föreningar, skolor, slöjdlärare.
Affischera på stan, skolor, universitet, folkhögskolor, kiosker, fritidsgårdar, gym - ”platser där 
ungdomar hänger”.
PR i tidning och radio.
Andra föreningar, samfund, organisationer.

Vår erfarenhet

Det är svårt att nå genom bruset och det tar tid och kraft att bygga upp relationer på sociala 
medier. Vi har upplevt att det varit trögt att få följare på vår Facebook-sida och på vårt Instagram-
konto, kanske för att målgruppen lämnar Facebook till förmån för tex snapchat. Vi vill ändå 
poängtera att flera av våra besökare berättade att de fått reda på evenemangen via sociala 
medier och vår marknadsföring. En viktig erfarenhet vi erhållit är att personlig kontakt aldrig kan 
underskattas! Vi skulle till exempel varit på plats på skolor personligen för att träffat och engagera 
elever. Vi hade också problem att få våra samarbetspartners att känna att de var en viktigt del av 
arrangemangen, i det misslyckandet förlorade vi också deras engagemang och arbetsinsats.

Vårt tips

Träffa och engagera målgruppen personligen. Var tydliga med era samarbetspartners att det 
är nått vi skapar tillsammans, att det är ett ömsesidigt intresse att marknadsföra mot och nå 
varandras målgrupper.
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Finansiering
Vår idé

Idén var att jobba med en liten budget som inte tog pengar ur projektet, för att skapa en hållbart 
struktur som har förutsättningar att leva vidare efter projektet och för att se vilka svårigheter som 
uppstår. Vi ska tilläga att vi är två konsulenter som har jobbat med det här som har haft lön i 
arbetet inför och under de träffar vi arrangerat.  

Vår erfarenhet

Det har inte varit så svårt att få finansiering till material. Det har alltid gått att lösa antingen genom 
befintligt material, sponsring eller att vi ingått i evenemang som haft budget till material.

Det finns ofta pengar att söka för arbete mot ungdomar och vi har vid två tillfällen fått bidrag så vi 
kunnat anlita handledare. Vår erfarenhet är att det inte är finansiering som är det svåra utan att 
utmaningen ligger i att engagemanget och marknadsföringen.

 Vårt tips

Gör ett projekt av det då finns det ofta finansiering att tillgå. Kolla vad din kommun eller region har 
för ansökningar att förhålla dig till. Ofta finns det också någon form av föreningsstöd att ta del av. 
Leta upp arrangemang som du vill ingå i, när vi var med på Ung på Pride fanns det en pott pengar 
att ta del av till exempel.

Våra träffar & teman
Under 2016 arrangerades 8 träffar

15/1 - Make your mark - Hamnmagasinet, Umeå
 Virkning, målning och pärlplattor - Spelning på stora scen.

26/2 - Express yourself - Hamnmagasinet, Umeå
 Täljning och återvinningsslöjd armband och hårband av t-shirts - Dansuppträdande.

15/4 - Catch your dreams - Hamnmagasinet, Umeå
 Drömfångs tillverkning - Akustisk spelning på lilla scen.

20-22/6 - Craft Fridays UÅ Festival - Hamnmagasinet, Umeå (festival)
 Skateboard tillverkning och gerillaslöjd - Livespelningar och DJ             

30/9 - Ung på Pride- Klossen Ålidhem, Umeå (ung på pride)
 Tillverkning av prideflaggor & plakat.

14/10 - Catch your dreams - Nordmalings Fritidsgård, Nordmaling
 Slöjdade drömfångare.

11/11 - Catch your dreams  - Rundviks Fritidsgård, Nordmaling
 Slöjdade drömfångare.

2/12 - Julmys - Hamnmagasinet, Umeå
 Slöjdade stjärnor av aluminiumburkar.

9



10

Craft Fridays UÅ Festival
Vi ville skapa en mötesplats för eleverna som nyss fått sommarlov och ett nytt sammanhang 
för slöjden att möta ungdomar och unga vuxna. Det gjorde  vi inom konceptet Craft Fridays UÅ  
genom att samarrangera aktiviteter med Hamnmagasinet och Umeå skate- och bmx förening i en 
del av området ”ung och aktiv” under tre dagar i juni. En Craft Fridays UÅ Festival!

Vi sökte och fick stöd av kommunen, så vi kunde sattas lite extra köpa in material och verktyg 
samt anlita slöjdhandledare. Målet var också att spela in en film för att kunna sprida känslan och 
konceptet Craft Fridays UÅ.

Under dagarna slöjdades det skateboards och gerillaslöjd. Skateboardslöjdarna fick delta i en 
skateworkshop där de fick test åka på sina verk eller låna brädor. Gerillaslöjderna virkade in träd 
och staket på skateparken som konstverk. Det blev ett riktigt skönt kreativt häng längst älven med 
musikunderhållning och hembakt fika från kaféet.

 Att jobba mot en festival visade sig bil ett smidigt arbetsätt och gav också det bästa resultatet av 
alla våra Craft Fridays UÅ träffar.

Reflektion
Vi har fått ut väldigt mycket av det här projektet som inte tar slut här. Vi kastade oss ut och började 
i ett tidigt skede i projektet att arrangera träffar som vi steg för steg utvärderade, tog lärdom av och 
utvecklade. Learning by doing har varit vårt motto och en väldigt bra arbetsmetod som fått oss att 
komma igång!

Den absolut största svårigheten är fortsatt att nå målgruppen. Då vi lyckades bäst var i arbetet 
med festivalen Craft Fridays UÅ. Här nådde vi den största målgruppen och även det bästa 
engagemanget från deltagarn. Vår lärdom är att det förmodligen är lättare och mer effektivt att 
jobba mot ett större evenemang under en kort tidsperiod, snarare än att arrangera utspridda träffar 
under en längre tid. I alla fall när det kommer till arbeta med att skapa en nya arena för att nå nya 
målgrupper. Med det sagt tycker vi att det är viktigt att skapa återkommande träffar för dem man 
lyckas fånga upp och fått intresserade. Att det finns en plats där det kan fortsätta utveckla sitt 
intresse för slöjd.

Även i arbetet med samarbetspartners, sponsorer och finansiärer är vår erfarenhet att det är 
lättare att kraftsamla kring ett gemensamt större evenemang. Så som en festival! Det är lättare att 
hålla ett intresse vid liv under en begränsad period än över tid. Det är förmodligen enklare med 
föreningsengagemanget också.

Vi lyckades också bättre med marknadsföringen och fick mer PR under vår festival!

Vi kommer inte med några färdiga svar eller lösningar men vi tror att våra erfarenheter kan hjälpa 
dig i ditt arbete att skapa nått bra på din ort.
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Fortsättning
Vi hoppas våra erfarenhet från projektet kan inspirera och användas i nya spännande projekt och 
arrangemang.

I Västerbotten planerar vi för en ny festival i sommar på Hamnmagasinet. Vi har också varit i 
kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan som föreningen tidigare samarbetade med i anslutning 
av arbetet med Slöjdklubbarna. SV äger Slöjdklubbslådor i de flesta kommuner i länet och vi ser 
det som en bra utgångspunkt för att få till träffar även i fler kommuner. Utöver det hoppas vi kunna 
poppa upp på intressanta arrangemang som till exempel Umeå Pride igen.

Inspirationskällor
Vi inspirerades av utställningen Next Level Craft och Jämtlands Sloydifi society projekt Craft 
Kitchen Fridays. Här samlar vi några länkar som du kan inspireras av.

 
Craft Fridays UÅ

Filmen
https://www.youtube.com/watch?v=aNQ4_VKmeaM

FB-sida
https://www.facebook.com/craftfridays.ua/?fref=ts

Instagram
https://www.instagram.com/craftfridays_ua/

 
Craft Kitchen Fridays, Östersund

Filmen
https://youtu.be/39fJf6y-zlM

FB-sida
https://www.facebook.com/Craft-Kitchen-Fridays-%C3%96stersund-658133464315605/

Instagram
https://instagram.com/craft_kitchen/

 
Gerillaslöjdsfestivalen

Hemsida
https://www.facebook.com/pg/gerillaslojdsfestivalen/about/?ref=page_internal

FB-sida
http://gerillaslojdsfestivalen.se
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