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•	 Försäljningsstatistik	för	den	egna	butiken,	
antalet	kunder,	vad	som	säljs,	vad	är	
hyllvärmare,	etc.	

•	 Företags	och	produktannonser	via	–	www.
sameslojdstiftelsen.com	–	med	analyser	av	
internetbesökares	beteende	på	hemsidan,	
sökordsstruktur,	varifrån	besökare	länkats	till	
hemsidan,	vilka	produktord	söker	de	efter,	etc.

•	 Årligen	återkommande	nationella	branschträffar	
för	de	samiska	slöjdföretagarna	då	det	
presenteras	ny	branschfakta,	trender	och	nyheter	
för	slöjdföretagarna.	Seminarier,	föredrag	och	
workshops	genomförs	inom	skilda	områden.	

•	 Kompetensutvecklingsbehovet	identifierat	
genom	ett	omfattande	arbete	med	
företagsanalyser	hos	slöjdföretagarna	runt	om	i	
svenska	Sápmi.

Projektet Ovddidan/Utveckling – nästa 
steg i slöjdens utveckling
Det	finns	ett	stort	och	brett	behov	av	kompetens-
utveckling	inom	slöjdnäringen	med	det	fordras	ett	
nytt	arbetssätt	för	att	kunna	genomföra	insatser	
kostnadseffektivt.	Eftersom	slöjdarna	är	utspridda	
över	stora	geografiska	områden,	så	har	det	varit	
svårt	att	samordna	traditionella	kompetensutveck-
lingsinsatser	på	ett	effektivt	sätt.	

Syfte och målgrupp
Projektet	riktar	sig	till	företagare	och	blivande	
duodjiföretagare	på	den	svenska	sidan	av	Sápmi	och	
ska	vara	en	förebild	för	det	nationella	arbetet	med	
slöjden	som	näring.	Detta	innebär	att	projektet	blir	
försöksverksamhet	som	särskilt	resurscentrum	för	
duodjiföretagare	med	utveckling	av	näringsverk-
samhet	för	näringsverksamma	och	nystartare.	

Projektets övergripande mål 
Är	att	utveckla	samiska	duodjiföretag	inom	den	
svenska	delen	av	Sápmi	genom	att
•	 Stimulera	och	inspirera,	ge	skaparglädje	och	

drivkraft	i	det	småskaliga	hantverksmässiga	
företaget	så	det	utvecklas	en	mångfald	produkter	
med	unik	form	och	kvalitet.

•	 Bistå	företagare	att	bygga	konkurrenskraftiga	
kvalitetsprodukter	som	ger	ekonomiskt	utbyte	
via	hantverksmässiga	kunnande	och	produktens	
kulturellt	mervärde.	

•	 Ge	anpassade	kunskaper	till	både	nystartare	som	
till	de	etablerade	och	mest	kunniga.

1 Sammanfattning

Sámi	Duodji	–	Sameslöjdstiftelsen	–	är	en	stiftelse	
som	bildades	1993	av	de	samiska	riksorganisatio-
nerna	Svenska	Samernas	Riksförbund	(SSR)	och	
Same	Ätnam.	Kansliet	finns	i	Jokkmokk	och	ordi-
narie	personal	består	av	verkställande	direktör,	tre	
sameslöjdskonsulenter	och	en	projektadministratör.	
Stiftelsens	styrelse	består	av	fem	personer	och	verk-
samheten	finansieras	av	Sametingets	Kulturråd	och	
Nämnden	för	Hemslöjdsfrågor.	

Sámi	Duodjis	övergripande	mål	är	att:
•	 främja,	stödja	och	utveckla	samisk	slöjd-	och	

samiskt	konsthantverk,
•	 värna	om	det	samiska	hantverks-	och	

kulturarvet.

Arbetet	bedrivs	inom	tre	verksamhetsområden:
•	 Hantverk-	och	kulturarv,
•	 Näringslivsutveckling,
•	 Forskning	och	utveckling.

Vision	2011	innebär	att	Sameslöjdstiftelsen	Sámi	
Duodji	ska	vara	en	självklar	part	i	utvecklingen	och	
bevarandet	av	den	samiska	slöjden	och	en	given	
samarbetspart	i	arbetet	med	det	samiska	samhälls-
byggandet.

Näringslivsutveckling i Sameslöjdstiftelsen 
Sámi Duodjis regi – detta finns idag
Arbetet	har	under	de	senaste	åren	skett	på	bred	
front	och	i	en	tydlig	riktning.	Ett	flertal	projekt	har	
samordnats	och	bidragit	till	att	det	idag	finns	
•	 slöjdarregister	med	över	400	slöjdare,	indelat	

i	företagare	(F-skatteregistrerade)	och	hobby/
husbehovsslöjdare.	

•	 Branschfakta	om	slöjdens	kunder	via	kund-,	
slöjdar-,	butiks-	och	utställningsenkäter.
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•	 Finna	seminarieledare,	utrustning	och	relevant	
och	betydelsefull	kunskap	som	duodjiföretagen	
behöver.	

•	 Ta	tillvara	genuina	lokala	förhållanden.
•	 Ta	vara	på	och	lyfta	fram	den	värdefulla	kunskap	

som	har	skapats	hos	andra	samiska	företagare	
runt	om	i	landet.	Mindre	erfarna	företagare	har	
mycket	att	lära	av	mer	erfarna.

•	 Verka	för	ett	särskilt	resurscentrum	för	
duodjiföretagare	med	utveckling	av	
näringsverksamhet	för	näringsverksamma	och	
nystartare.	

•	 Detta	projekt	är	riktat	mot	företagare	och	
blivande	duodjiföretagare.	

Projektets mätbara mål
•	 Ge	möjlighet	till	coachning	av	framförallt	10	

yngre	duodjiföretagare
•	 Ge	möjlighet	till	handledning	för	30	befintliga	

företag	eller	nystartare.	
•	 Genomföra	en	idé	och	inspirationsmässa	för	

samiska	duodjiföretagare	och	nystartare.	
•	 Att	fem	nya	duodjiföretag	startas.	

Från idé och kunskapsmässa till handled-
ning av experter
Projektets	start	försköts	på	grund	av	att	finansie-
ringsbeslutet	för	projektet	försenades.	Tidplanen	
har	därför	reviderats.	Den	nya	tidplanen	gäller	
under	tiden	2009-05-01--2010-05-30.	

Initialt	arbetade	projektet	fram	en	folder	med	
information	om	projektet	och	vad	som	erbjuds.	
Denna	distribuerades	till	samtliga	registrerade	
duodjiföretagare	i	Sameslöjdstiftelsen	Sámi	Duodjis	
branschregister.	

I	början	av	projektet	genomfördes	också	en	idé	
och	kunskapsmässa	innehållande	ett	brett	utbud	av	
föredrag,	seminarium,	workshops	mm.	Deltagarna	
fick	möjlighet	att	inspireras,	öka	sina	kunskaper,	
prova	på	och	ta	del	av	nyheter	inom	branschen.	
Programmet	bestod	av	två	dagar	fullspäckade	före-
drag,	seminarium	och	workshops.	Se	bilaga.

29	deltagare,	17	kvinnor	och	12	män	har	deltagit	i	
projektets	aktivteter	gällande	handledning,	coach-
ning	och	rådgivning.	Aktiviteterna	som	genomförts	
har	grundat	sig	på	varje	enskild	deltagares	behov	
och	mål.	Målet	var	att	projektet	skulle	bistå	befint-
liga	företagare	och	blivande	företagare	att	utveckla	
och	effektivisera	verksamheten	utifrån	sina	egna	

förutsättningar.	Arbetet	med	att	efterfrågestyra	in-
satserna	för	att	ha	möjlighet	att	anpassa	åtgärderna	
efter	behoven	som	finns	skapar	delaktighet	och	en-
gagemang.	Möten	mellan	handledare,	coacher	och	
deltagare	skapar	arenor	för	kreativitet	och	erfaren-
hetsutbyte	som	samtliga	parter	kan	ha	nytta	av.	

Handledning	och	coachning	har	matchats,	of-
fererats,	genomförts	och	utvärderats.	Var	det	lyckat	
och	infriades	deltagarnas	förväntningar?	Utvärde-
ringen	visar	att	de	allra	flesta	deltagare	är	nöjda,	de	
flesta	vill	gärna	ha	mer	tid	för	aktiviteten	de	delta-
git	i,	samtliga	har	också	lärt	sig	något	nytt	och	ut-
vecklats	med	hjälp	av	aktiviteterna	i	projektet.	Nu	
återstår	deltagarnas	eget	arbete	med	tillämpning	av	
sina	nyvunna	kunskaper	och	erfarenheter.	

Uppföljning	av	rådgivningsdelen	har	gjorts	med	
frågor	som:
-	 Hur	långt	har	deltagarna	kommit	i	sina	

etablerings-	eller	utvecklingsplaner?	
-	 Vad	behövs	för	fortsatt	stöd?	
-	 Uppföljningen	har	skett	via	personliga	

kontakter,	en	del	har	tagit	flera	steg	och	fått	
hjälp	med	olika	moment.	

Foto: Anna-Stina Svakko
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Sameslöjdstiftelsen	Sámi	Duoji	har	som	målsätt-
ning	att	förbättra	och	utveckla	förutsättningarna	
för	sameslöjden/duodji,	den	samiska	föremåls-
kulturen	samt	stimulera	lokalt	företagande	Sam-
eslöjdstiftelsen	Sámi	Duodji	Sámi	Duoji	har	som	
målsättning	att	förbättra	och	utveckla	förutsätt-
ningarna	för	sameslöjden/duodji,	den	samiska	
föremålskulturen	samt	stimulera	lokalt	företagande	
och	arbeta	för	regional	och	nationell	utveckling	av	
sameslöjden	som	bransch.	Sameslöjdstiftelsen	Sámi	
Duodji	genomför	sedan	ett	par	år	tillbaka	nationel-
la	branschträffar	för	sameslöjdare.	Genom	åren	har	
många	projekt	tillsammans	utvecklat	slöjdnäringen	
till	vad	den	är	idag.	

PROJEKTET – Utvecklad företagsamhet inom 
duodji 2004–2005
Projektet	som	var	treårigt,	var	startskott	för	att	
positionera	slöjden	som	näring	samt	att	anpassa	den	
egna	organisationen	för	att	arebta	med	närings-
frågor.	Projektet	medgav	också	en	rad	aktiviteter	
och	utbildningsinsatser	för	de	samiska	slöjdarna.	
Bl	a	skapades	en	ny	hemsida	för	stiftelsen	och	ett	
nationellt	branschregister	över	landets	slöjdare.	
Näringsområdet	prioriterades	och	integrerades	i	
organisationen	efter	projektets	slut.

DUODJI Ealáhus – Att leva av sameslöjd 
2006–2007
Ett	projekt	där	datainsamling	sammanställdes	med	
utgångspunkt	från	de	enkäter	som	butikskunder	
svarade	på	i	sina	besök	i	affärer	och	som	ingick	i	
den	så	kallade	”Butiksrundan”.	Intervjuer	gjordes	
också	med	butiksägare	och	dess	personal	samt	de	
slöjdföretagare	som	ingick	i	satsningen.	Analyserna	
sammanställdes	till	branschfakta	och	presenterades	
i	samband	med	Sameslöjdstiftelsen	Sámi	Duodjis	
branschträff	i	Jokkmokk	maj/juni	2007.	I	sam-
band	med	den	träffen	blev	näringens	företrädare	

2 Bakgrund 
Rapportens disposition
Hur	gick	det?	

Kapitel 2	–	BAKGRUNDEN	–	Sameslöjdstiftelsen	
Sámi	Duodji	Sámi	Duodji	har	under	flera	år	arbe-
tet	strategisk	och	i	projektform	med	slöjdnäringens	
utveckling.	Nedan	följer	några	av	de	projekt	som	
ligger	till	grund	för	detta	projekt.
	
Kapitel 3	–	PROJEKTBESKRIVNINGEN	redo-
visar	måluppfyllelsen	för	projektaktiviteterna	och	
besvarar	flera	av	frågorna	ovan.

Kapitel 4	–	FÖRVÄNTAT	RESULTAT	–	visar	om	
projektet	ledde	fram	till	de	mätbara	projektmålen	
och	om	syftet	med	projektet	uppnåddes.

Kapitel 5	–	PROJEKTETS	PÅVERKAN	PÅ	HO-
RISONTELLA	KRITERIER	visar	hur	projektet	
inverkat	på	Sameslöjdstiftelsen	Sámi	Duodji	Sámi	
Duodjis	övriga	verksamhet	och	på	slöjdarna.

Kapitel 6	–	ÖVRIGA	RESULTAT	OCH	ERFA-
RENHETER	–	under	rubriken	presenteras	mer-
värden	som	framkommit	under	projektets	gång.
Kapitel 7	–	RESULTATSPRIDNING	–	visar	hur	
projektet	arbetat	för	att	sprida	information	om	
verksamheten	och	hur	samverkan	med	nya	parter	
uppstått.

Kapitel 8	–	KOPPLING	TILL	ANDRA	PRO-
JEKT	–	detta	projekt	är	en	följd	av	flera	tidigare	
genomförda	projekt.	Resultatet	av	projektet	visar	
att	nästa	projekt	redan	knackar	på	dörren	om	delta-
garna	själva	hade	kunnat	bestämma.

Kapitel 9	–	ÖVRIGT	–	En	avslutande	betraktelse	

Bilagor:
Utskick	–	information	om	projektet
Artikel	i	Duodjiforum	nr	3/09
Program	Idé-	och	kunskapsmässa
Instruktion	för	handledare	och	coacher
Deltagarnas	projektutvärdering	–	sammanställning.
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Projektbeskrivning3 
 

Redovisar måluppfyllelsen. 

Syfte med projektet
Projektet	riktar	sig	till	företagare	och	blivande	
duodjiföretagare	på	den	svenska	sidan	av	Sápmi	och	
ska	vara	en	förebild	för	det	nationella	arbetet	med	
slöjden	som	näring.	Detta	innebär	att	projektet	blir	
försöksverksamhet	som	särskilt	resurscentrum	för	
duodjiföretagare	med	utveckling	av	näringsverk-
samhet	för	näringsverksamma	och	nystartare.	

Målgruppen 
Målgruppen	är	småskalig	hantverksmässiga	duodji-
företagare	i	svenska	delen	av	Sápmi.

Måluppfyllelse: 
Initialt	i	projektet	arbetades	en	folder	med	infor-
mation	om	projektet	fram	där	de	presenterades	vad	
projektet	kan	erbjuda.	Denna	distribuerades	till	
samtliga	registrerade	duodjiföretagare	med	F-skatt	
och	som	kunde	återfinnas	i	Sameslöjdstiftelsen	
Sámi	Duodjis	branschregister.	

Utöver	detta	gjordes	också	ett	urval	över	samt-
liga	slöjdare	(som	i	dagsläget	inte	har	F-skatt),	med	
särskilt	prioritet	på	yngre	slöjdare.	Information	om	
projektet	och	foldern	fanns	också	tillgänglig	på	
Sameslöjdstiftelsen	Sámi	Duodjis	hemsida.	Vidare	
så	togs	även	kontakt	med	Samernas	utbildnings-
centrum	för	att	därigenom	få	möjlighet	att	nå	deras	
tidigare	slöjdelever	dessa	stämdes	sedan	av	mot	pro-
jektets	tidigare	uppgifter.	Information	om	projektet	
presenterades	också	i	Duodjiforum	nr	3/09,	ett	
informationsblad	som	utges	av	Sameslöjdstiftelsen	
Sámi	Duodji	4	ggr/år.	

I	projektet	deltog	totalt	29	företagare	–	17	kvinnor	
och	12	män.	Deltagarna	kom	från	Kiruna,	Porjus,	
Ammarnäs,	Umeå,	Jokkmokk,	Malmberget,	Tär-
naby,	Övre	Soppero	och	Jukkasjärvi.

informerade	om	branschfaktaprojektets	arbete	och	
möjligheten	att	nyttja	den	utbyggda	hemsidan	med	
företagspresentationen,	Köp	&	Sälj	annonser	samt	
aktivitetstjänsten.	Projektet	är	redovisat	och	avslu-
tat	under	våren	2007.

FÖRSTUDIEN – Handens kraft 2007
Ett	projekt	vars	avsikt	var	att	lokala	parter	i	Jokk-
mokk	arbetar	för	ett	partnerskap	i	syfte	att	utveckla	
samverkan	på	orten	som	slöjden	som	näringsgren.	
Parter,	förutom	projektägaren	Sameslöjdstiftelsen	
Sámi	Duodji,	var	även	Samernas	utbildningscen-
trum,	Strukturum	i	Jokkmokk	AB,	Jokkmokks	
Kommun,	Kunskapens	Hus	och	Ájtte	Svenskt	fjäll-	
och	samemuseum.	Projektet	berörde	också	bransch-
fakta	och	etablering	av	slöjden	som	egen	bransch.	I	
det	projektet	ingår	avsnitt	som	är	en	direkt	följd	av	
utvecklingen	av	hemsidan	till	ett	datainsamlande	
verktyg	för	branschanalyser.

FÖRSTUDIEN – Magnet, kompetensutveck-
lingsbehov inom duodji 2008–2009
Ett	inventeringsprojekt	av	sameslöjdsnäringens	
kompetensbehov	och	hur	detta	lett	fram	till	en	
för	branschen	övergripande	handlingsplan	för	
kostnadseffektiv	optimerad	kompetensutveckling,	
efterfrågad	av	slöjdare	och	till	gagn	för	slöjdnä-
ringen	som	helhet.	Inventering	är	också	gjord	på	
Sameslöjdstiftelsen	Sámi	Duodjis	egen	organisation	
har	resulterat	i	en	handlingsplan.	

Projektet Ovddidan/Utvecklings priorite-
ringar 2009–2010
Projektfokus	ligger	på	yngre	slöjdföretagare	och	de	
som	avser	att	starta	slöjdföretag.	Utgångspunkten	
är	Sameslöjdstiftelsen	Sámi	Duodjis	slöjdarregister	
där	över	400	sameslöjdareslöjdare	finns	registre-
rade.	Drygt	hundra	av	dessa	har	F-skatt.	Sameslöj-
den	har	geografiskt	sin	tyngdpunkt	i	landets	norra	
delar,	men	slöjdare	finns	i	hela	landet.

Avgränsningar
Projektets	målgrupp	är	samiska	slöjdare	i	svenska	
delen	av	Sápmi.

Sameslöjdstiftelsen	Sámi	Duodjis	arbetsmotto	visar	
vägen	även	i	detta	projekt:	Vi ska inte prata om vad 
vi kan göra – vi ska visa resultat. Vi ska samlas och 
jobba för realisering av idéer – lägga kraft där utveck-
lingsivern och framtidstron finns.
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Projektaktiviteterna som ska utveckla 
duodjiföretagen
För	att	uppnå	det	övergripande	målet	att	utveckla	
samiska	duodjiföretag	inom	svenska	delen	av	Sápmi	
genomförde	projektet	ett	antal	aktiviteter:
•	 Informationsmaterial	om	projektets	erbjudna	

tjänster
•	 Styrgrupp	och	projektbemanning
•	 Idé	och	kunskapsmässa,	praktiska	verkstäder	och	

seminarier
•	 Coachning
•	 Handledning

Informationsmaterial om projektets erbjudna 
tjänster
Materialet	skulle	avspegla	projektets	verksamhet	
och	vilka	tjänster	som	erbjuds,	såväl	i	tryckt	form	
som	digitalt.	Materialet	skulle	spridas	via	stiftelsens	
slöjdarregister	men	även	till	organisationer,	myn-
digheter	och	andra	projekt.

Måluppfyllelse:
En	folder	med	information	om	projektet	och	vad	
som	erbjuds	är	framtaget	och	utskickad.	Informa-
tion	om	projektet	och	foldern	fanns	även	på	Sam-
eslöjdstiftelsen	Sámi	Duodjis	hemsida.	Information	
om	projektet	presenterades	också	i	Duodjiforum	nr	
3/09,	ett	informationsblad	som	utges	av	Sameslöjd-
stiftelsen	Sámi	Duodji	4	ggr/år.	

Styrgrupp och projektbemanning
Inom	projektet	utsågs	en	styrgrupp	om	5	perso-
ner	som	skulle	sammanträda	4-6	gånger	under	
projekttiden.	Projektledaren	skulle	ha	kompetens	
inom	entreprenörsutveckling.	Experter	och	erfarna	
slöjdare	med	specifik	kompetens	ska	engageras	i	
utvecklingsarbetet.

Måluppfyllelse: 
Styrgruppen	bestod	av	Mikael	Pirak	–	huvudlä-
rare	vid	trä-	och	hornlinjen	vid	Samernas	utbild-
ningscentrum,	Max	Lundström	–	projektägarens	
styrelserepresentant,	och	Annelie	Päiviö	–	Vd	för	
Sameslöjdstiftelsen	Sámi	Duodji.

I	referensgruppen	ingick	från	start	också	ytterli-
gare	en	kvinnlig	slöjdföretagare.	Denna	tvingades	
ganska	sent	att	avsäga	sig	uppdraget	p	g	a	tidsbrist.	

Av	de	som	besvarat	projektutvärderingen,	framgår	
att	14	var	egna	företagare,	3	var	anställda	och	3	
var	studerande.	Ingen	av	de	som	besvarat	utvärde-
ringen	var	helt	arbetslös	under	projekttiden.	Alla	
deltagare	är	inte	heltidsföretagare.	

Projektets övergripande mål
Utveckla	samiska	duodjiföretag	inom	svenska	delen	
av	Sápmi.	
•	 I	övrigt	stimulera	och	ge	den	inspiration	och	

den	kunskap	företagarna	behöver	för	att	kunna	
utvecklas.	Det	är	den	kreativa	processen	som	ger	
skaparglädjen	och	är	drivkraften	i	det	småskaliga	
hantverksmässiga	företaget.	Detta	bidrar	till	en	
mångfald	av	speciella	produkter	med	unik	form	
och	kvalitet.

•	 Projektet	ska	bistå	företagaren	att	bygga	
produkternas	värde.	Det	hantverksmässiga	
kunnandet	ska	ge	en	produkt	kulturellt	
mervärde.	En	kvalitetsprodukt	som	ger	ett	
ekonomiskt	utbyte	och	som	står	sig	väl	i	
konkurrensen	med	andra	varor.

•	 Projektet	ska	föra	över	kunskap	på	ett	sätt	
som	passar	dess	målgrupp.	Företagarna	deltar	i	
aktiviteter	kopplade	till	utveckling	och	lärande.	
Målet	är	att	kunna	ge	anpassade	kunskaper	till	
både	nystartare	som	till	de	etablerade	och	mest	
kunniga.

•	 Projektet	ska	göra	sitt	yttersta	för	att	finna	
seminarieledare,	den	utrustning	och	kunskap	
som	just	duodjiföretagen	behöver.	Kunskap	som	
är	relevant	och	betydelsefull	just	för	dem.	

•	 Projektet	ska	ge	kunskaper,	stöd	och	inspiration	
till	duodjiföretagare	i	hela	svenska	delen	
av	Sápmi.	Samtidigt	som	genuina	lokala	
förhållanden	tillvaratas.

•	 Projektet	ska	ta	vara	på	och	lyfta	fram	den	
värdefulla	kunskap	som	har	skapats	hos	andra	
samiska	företagare	runt	om	i	landet.	Mindre	
erfarna	företagare	har	mycket	att	lära	av	mer	
erfarna.

•	 Ge	möjlighet	till	coachning	av	10	yngre	
duodjiföretagare.	

•	 Ge	möjlighet	till	handledning	för	30	befintliga	
företag	eller	nystartare.

•	 Genomföra	en	idé	och	inspirationsmässa	för	
samiska	duodjiföretagare	och	nystartare.

•	 Att	5	nya	duodjiföretag	startas.
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Eftersom	projektstarten	senarelagts	och	i	och	med	
detta	sena	avhopp,	beslutade	projektets	sittande	
styrgrupp	att	inte	tillfråga	någon	fler	utan	styrgrup-
pen	beslutade	att	fokusera	på	projektets	aktiviteter.
	
Utöver	styrgrupp	engagerades	kända	och	etable-
rade	duodjiföretagare	för	att	inspirera	via	föredrag	
och	workshops	under	Idé	och	Kunskapsmässan.	
Där	fanns	också	Sametinget	som	presenterade	
sitt	projekt	om	insamling	av	aktuell	näringsfakta.	
Dessutom	har	projektet	tillhandahållit	erfarna	och	
kompetenta	handledare	med	gedigna	kunskaper	
inom	eget	företagande	och	kunskaper	inom	speci-
fika	kunskapsområden.

Idé och kunskapsmässa med verkstäder 
och seminarier
Inom	projektet	planerades	ett	försök	till	Idé	och	
kunskapsmässa	för	duodjiföretagare	från	hela	lan-
det.	Projektet	knyter	således	till	sig	externa	experter	
som	skall	vara	speciellt	behjälpliga	i	arbetet	att	leda	
praktiska	verkstäder	samt	att	leda	seminarierna.	
Det	var	inplanerat	5	praktiska	verkstäder	och	semi-
narier	med	4	föreläsare.

Måluppfyllelse: 
Projektet	inleddes	med	en	idé	och	kunskapsmässa	
för	duodjiföretagare	från	hela	landet.	Programmet	
bestod	av	två	dagar	fullspäckade	med	program-
punkter	såsom	olika	föredrag,	seminarium	och	
workshops.	Anledningen	till	att	projektet	startades	
med	en	idé	och	kunskapsmässa	var	att	den	plane-
rade	projekttiden	förskjutits	och	att	tidpunkten	för	
att	ha	möjlighet	att	samla	deltagare	är	lämpligast	
under	perioden	maj-juni.	

Idé	och	kunskapsmässan	inleddes	med	presentation	
av	Sameslöjdstiftelsen	Sámi	Duodji	dess	personal	
och	verksamhet.	Sedan	presenterades	projekt	Ovd-
didan,	dess	projektledare	och	förestående	ombygg-
nation	av	Sameslöjdstiftelsen	Sámi	Duodjis	lokaler.	
Utöver	detta	så	presenterades	resultatet	av	Kom-
petensutvecklingsinventeringen	MAGNET	samt	
arbetet	med	Gesäll-	och	Mästarbrev	inom	duodji.	
Sametinget,	Rickard	Doj	presenterade	arbetet	med	
statistikprojekten	inom	samiska	näringar.

Inom	Idé	och	Kunskapsmässan	engagerades	
också	kända	duodjiföretagare	som	inspirerade	med	
föredrag	och	aktuella	frågor	såsom:	”Vad	kän-
netecknar	samisk	design?”	och	”Finns	behov	av	
gemensamt	varumärke?”	

Seminarium	med	information	om	företagande,	
företagsformer	och	företags-	och	projektstöd	blan-
dades	med	seminarium	i	ämnet	samiska	pälsen	och	
nätverk.	Praktiska	tips	i	konsten	att	göra	en	affärs-
plan	och	erfarenheter	om	slöjd	i	butik	fick	också	
deltagarna	ta	del	av.	

Som	slutkläm	på	två	dagars	intensivt	program	
erbjöds	även	workshops	inom	områdena;	färg	och	
form	med	Britta	Marakatt-Labba,	digitaliserad	
formgivning	med	Lars	Rassa	och	smidesteknik	och	
nyheter	inom	smide	presenterades	av	Olav	Svonni.	

Idé och Kunskapsmässa i Jokkmokk 3–4 juni 
2009 – 45 deltagare
Tema:	Samisk	design	–	ett	högaktuellt	område	med	
stor	vikt	att	diskutera.	

Föredrag och paneldebatt
Utvalda	föreläsare	hade	i	förväg	fått	i	uppdrag	att	
belysa	några	frågor	utifrån	sitt	perspektiv.
•	 Vad	kännetecknar	samisk	formgivning
•	 Vilka	samiska	formgivningsområden	finns	(ex	

slöjd,	konst,	glas,	textil)
•	 När	kan	man	kalla	sig	samisk	formgivare
•	 Finns	det	behov	av	ett	varumärke,	ex	Samisk	

Form,	Samisk	Design
•	 Vilken	roll	ska	Sameslöjdstiftelsen	Sámi	Duodji	

ha	i	det	fortsatta	arbetet?

Föreläsare:
Oskar	och	Anton	Olsson,	Stockholm,	driver	företa-
get	Denim	Demon	Jeans.
Monica	L	Edmondsson,	glaskonstnär,	Tärnaby.
Helge	Sunna,	Kiruna/Sollentuna,	Traditionellt	
skapande.	
Karin	Vasara,	Kiruna	med	företaget	Ateljé	Karin	
Vasara.	
Anna	Stina	Svakko,	Boden,	Astu-design.	

Temat	samisk	design	avslutades	med	en	debatt	
–	panelen	bestod	av	Helge	Sunna,	Karin	Vasara	
och	Ingemar	Israelsson,	moderator	Kerstin	Kemlén.	
Slutrapporten	för	Magnet	–	kompetensutvecklings-
behov	inom	duodji,	presenterades	och	Samernas	
utbildningscentrum	informerade	om	samverkans-
projektet	Gesäll-	och	Mästarbrev	inom	duodji.
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Seminarier och workshops
Dag	2	genomfördes	sex	parallella	seminarier	och	
därefter	tre	prova	på	workshops.	Uppskattat,	dock	
lite	hektiskt	och	svårt	att	välja	enligt	utvärderingen.

Seminariernas innehåll och föreläsare
1.	Möjligheter med kooperativt företagande och nya 
företagsformer.	
Gunnel	Mörtlund	från	Coompanion	Norrbotten	
redogjorde	för	fördelarna	att	arbeta	kooperativt”

2.	Information om Leader Polaris och om företagsstöd 
och projektstöd i landsbygdsprogrammet.
Magdalena	Fjellner,	Jokkmokks	kommuns	samord-
nare	för	landsbygdprogrammet.	

3.	Samiska pälsen. 
Solveig	Labba,	företagare	inom	samiskt	hantverk,	
design	och	kurser.	Solveigs	föreläsning	var	för	öv-
rigt	det	mest	välbesökta	seminariet.

4.	Nätverk gör det omöjliga möjligt. 
Helena	Jönsson	från	nätverket	Magma.

5.	Att göra en affärsplan.	
Joakim	Leonardson,	Bokenskolan,	Jokkmokk.

6.	Slöjd i butik.	
Anna	Sarri	från	Nikkaluokta	Sarri	AB.

Prova på-stationer workshops. 
1.	Färg och form – prova på olika sömtekniker och 
olika material.
Britta	Marakatt-Labba,	konstnär,	Övre	Soppero.	
Deltagarna	fick	arbeta	praktiskt	med	sömnad	och	
broderier.

2.	Digitaliserad formgivning. 
Lars	Rassa,	Rassa	design,	Jokkmokk.
Deltagarna	gavs	inblick	i	och	möjlighet	att	testa	
möjligheter	med	datoriserade	ritverktyg.	

3.	Teoretisk genomgång av smidesteknik och nyheter 
inom smide.	
Olav	Svonni,	sameslöjdare,	Rautas.
Deltagarna	gavs	möjlighet	till	inblick	i	aktuella	
frågor	inom	knivbladssmide.

Utvärdering gav Idé- och kunskapsmässan högt 
betyg
Betyg:	Idé-	och	kunskapsmässan	som	helhet	fick	
betyget	5,43	på	en	skala	från	1–6	där	6	innebär	
mycket	bra.
Programupplägg:	var	uppskattat,	men	gjorde	det	
svårt	att	välja.
Temat	med	föredrag	och	paneldebatt:	fick	både	ris	
och	ros.	Viktig	fråga	att	diskutera,	svårt	att	preci-
sera,	debatt	både	bra	och	dålig,	få	röster,	svårt	att	
konkretisera	frågeställningar	när	definitioner	inte	
är	givna.

Bäst:	träffa	andra,	höra	föreläsare,	workshops,	posi-
tiv	stämning.

Sämst:	inte	kunde	delta	i	allt	då	seminarierna	var	
parallella,	för	lite	tid,	synd	att	fler	slöjdare	inte	bryr	
sig,	vald	tidpunkt,	paneldebatten(fyra	i	panelen).

Förändra/utveckla:	Alla	ville	att	Idé-	och	kunskaps-
mässan	skulle	vara	årligen	återkommande.	Bra	
tillfälle	att	träffas	och	bli	inspirerad,	utse	någon	att	
jobba	vidare	med	frågor,	mera	praktiska	workshops,	
gör	en	gemsam	konferens	för	hela	Sápmi,	variera	
plats,	3	dagar,	slöjdträffar.

Förslag	tema:	Traditionell	kunskap,	färg,	form,	
konst.	Någon	manlig	”mästare”	i	seminarier/före-
drag.	En	slöjdföretagare	som	berättar	om	verksam-
heten	från	tillverkning	till	bokslut	–	positivt	och	
negativt.

Övriga	kommentarer:	”Ni	har	lockat	nya	ansik-
ten	med	detta	varierande	utbud.”	”Ett	par	trevliga	
dagar	med	många	tankar	och	tacksamhet	att	få	ta	
emot	den	stora	kunskap	som	många	besitter.

Endast	14	deltagare	besvarade	enkäten	trots	många	
påminnelser.	

Coachning – så tänkte vi
Projektet	erbjöd	coacher	som	skulle	gå	bredvid	den	
som	coachas	–	inte	framför	och	leder	eller	bakom	
och	driver	på.	Det	var	det	hantverksmässiga	arbetet	
som	skulle	stå	i	centrum:	att	stötta	den	som	ska	
coachas	att	ta	sig	från	punkt	A	(nuläge)	till	punkt	
B	(framtida	mål).	Coachningen	startade	med	att	
den	som	ska	coachas	uttalade	behov,	önskningar	
och	drömmar	och	formulerade	målen	för	coach-
ningen.	Det	skulle	vara	möjligt	att	sedan	gå	vidare	
med	delmål,	handlingsplan	och	tidplan.	Det	är	
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den	som	skulle	coachas	vars	värderingar,	behov	och	
medvetna	val	skulle	utgöra	kärnan	i	coachningen.	
Coachen	skulle	finnas	för	att	ge	stöd	till	den	som	
skulle	coachas.

Måluppfyllelse:
Coachning	kan	vara	väldigt	konkret,	det	är	delta-
garen	själv	som	formulerat	behoven	och	projektle-
dare/coach	som	jobbat	för	att	finna	en	lämplig	väg	
för	att	ta	den	som	ska	coachas	mot	målet.	Tio	kvin-
nor	och	två	män	har	deltagit	i	aktiviteten	coach-
ning	och	via	projektet	fått	extern	coachning.	

Fyra deltagare	har	uttalat	behov	av	coachning	och	
individuell	rådgivning	inom	områdena	marknads-
föring och kommunikation,	med	särskilt	med	inrikt-
ning	på	företagsprofilering	och	corporate	adverti-
sing	(företagsreklam),	sales	promotion	(aktiviteter	
kring	köpprocessen)	och	kommunikationsstrategi.	

Två var nyföretagare	och	två redan etablerade.	
Coachningen	genomfördes	i	3	steg,	där	det	första	
steget	var	profilarbete	och	utgått	från	en	grund-
lig	analys	av	affärsidé	och	omfattat	även	viktiga	
policyfrågor	(identitet, profil, image, vision);	det	
andra	steget	gällde	profilbärarna	där	utformning	
och	framtagning	av	en	logotyp	är	det	viktigaste	och	
målet	varit	att	utforma	den	visuella	profilen;	och	
det	tredje	steget	att	utarbeta	regler	för	den	visuella	
profilen	och	utforma	ett	designprogram	eller	en	vi-
suell	manual.	Designprogrammet	omfattade	regler	
för	logotypen	och	mallar	och	regler	för	typsnitt,	
format	och	färg	för	brevpapper,	visitkort,	annonser	
och	trycksaker.	I	arbetet	har	även	ingått	utbildning	
i	hur	manualen	ska	användas	för	att	säkerställa	en	
enhetlig	och	professionell	framtoning.	

Efter	genomförda	steg	2–3	har	deltagaren	fått	en	
cd/dvd/usb-minne	med	digitalt	original	till	logoty-
pen	utformat	för	användning	både	i	trycksaker	och	
för	webb	(dvs.	med	upplösning,	färgprofil	och	fil-
format	anpassat	för	resp.	ändamål).	Deltagaren	har	
även	fått	en	utskriven	dokumentation	av	manualen.	

För 3 av deltagarna i coachningen	har	det	fram-
ställts	digitalt original för tryckning av visitkort.	För	
en	deltagare	dessutom	även	en	folder	och	en	roll	up.	
Allt	detta	har	deltagarna	sedan	låtit	trycka.	För	den	
fjärde	deltagaren	är	arbetet	med	den	visuella	profi-
len	och	framställningen	av	digitalt	original	slutförd.

En företagare	har	uttalat	ett	behov	av	coachning	
med	inriktning	på	ämnet	marknadsföring/strategi 
utifrån	företagets	verksamhetsplan,	behov	och	

önskemål.	Marknadsföringen	har	varit	företagets	
största	svaghet,	många	frågor	inom	ämnet	har	varit	
obesvarade	och	långsiktig	strategi	har	saknats.	
Genom	att	sätta	särskilt	fokus	på	marknadsföring	
och	strategiarbete	vid	coachningen	har	företagaren	
tillsammans	med	coachen	gjort	en	SWOT-analys,	
långsiktig	strategi	och	formulerat	målbild.	Aktivi-
teter	för	att	nå	målet	har	planerats,	påbörjats	och	
till	en	del	även	genomförts	och	utvärderats.	En	hel	
del	långsiktigt	arbete	återstår.	Profileringsmaterial,	
produktpaketering,	webbplats	och	återförsäljarkon-
cept	har	diskuterats	och	bearbetas	för	företagets	
varumärke	och	fortsatta	utveckling.

Coachning	för	att	utveckla	företagets tjänsteverk-
samhet	såsom	kurser,	utbildningar,	föredrag	osv.	
till	en	lönsam	verksamhetsgren.	Coachningen	har	
handlat	om	att	definiera	företagets	olika	verksam-
hetsområden	och	skapa	förutsättningar	för	att	
bedriva	lönsam	tjänsteverksamhet	genom	för-	och	
efterkalkylering.	Utarbeta	underlag	för	upplägg,	
offertskrivning	och	beräkningsmallar.	

Coachning	inför	start av eget företag och ansökan 
om stöd för start av näringsverksamhet.	Coachningen	
har	omfattat	strategier	och	handlingsplan	inför	eget	
företagande,	vilka	verksamheter	och	i	vilken	om-
fattning.	Framtagning	av	affärsplan,	handlingsplan	
och	framtida	finansieringsmöjligheter.	

Coachning	på	vägen mot eget företagande vid 
framtagande av affärsplanen	och	verksamhetens	
olika	områden	med	många	konkreta	frågor	som	till	
exempel	gällande	ekonomi,	prissättning,	marknads-
föring	och	skatter.	Vilket	har	resulterat	i	ansökan	
om	FA-	skattsedel	och	eget	företag.	

Coachning	för	att	hitta	en	bra	struktur, kombina-
tion och lönsamhet	i	företagets	verksamhet	gente-
mot	övriga	livet.	Vilka	verksamheter	ska	bedrivas	i	
företaget,	vilka	verksamheter	ska	omfatta	verksam-
het	utanför	företagandet.	Att	ta	tillvara	på	tiden	
och	planera	mot	olika	delmål,	hitta	riktning	och	
avsikten	med	viktiga	beslut	för	att	kunna	fokusera	
på	väg	mot	slutgiltiga	målet.

Efterfrågan	på	annan	typ	av	hjälp	och	stöd	har	
genom	till	exempel	ett	stort	behov	av	ett	coachlik-
nande bollplank	som	kan	jämföras	med	coachning	
har	efterfrågats	och	genomförts	av	projektledaren.	
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Elva	deltagare	har	behövt	hjälp	med	affärsplan, att 
välja och utforma nya verksamhetsområden, utveck-
ling av företaget och/eller produkter.

Etableringshjälp	har	efterfrågats	av	fjorton	deltagare,	
coachning	mot	en	kommande	företagsetablering	
har	gjorts	t	ex	via	upprättandet	av	en	personlig	
handlingsplan	eller	en	mer	konkret	stegvis	checklis-
ta	och	stöttning	på	vägen	mot	ett	eget	företagande.	

Både	hjälp	med	affärsplan	m.m.	och	frågor	kring	
etableringshjälp	har	projektledaren	svarat	för.

Handledning
Projektet	gjorde	skillnad	på	handledning	och	
coachning	där	handledning	var	mer	vägledande	
och	rådgivande.	Projektet	tillhandhöll	också	möj-
lighet	till	handledning	i	enskilda	i	frågor	som	var	
direkt	kopplat	till	hantverkskunnandet.

Måluppfyllelse: 
Via	projektet	fanns	möjlighet	till	kunskapsöver-
föring	via	handledning	i	frågor	som	är	direkt	
kopplade	till	hantverkskunnande.	Projektet	har	
tillhandahållit	resurser	i	form	av	erfarna	företagare	
som	behärskar	olika	områden	för	handledningen.	
Handledaren	har	visat	metoder,	tekniker,	inspire-
rat	och	i	de	flesta	fall	även	kryddat	handledningen	
med	berättelser	kring	hantverkets	historia	och	
tradition.	Kunskapsöverföringen	har	skett	via	att	
handledaren	är	kunnig	inom	området,	ett	föredöme	
och	har	en	vilja	att	förmedla	kunskap,	samtidigt	
som	deltagarna	har	fått	egen	tid	att	praktisera	
hantverket.	

Femton deltagare fått möjlighet till handledning 
via projektet.	För	att	handledningen	skulle	kunna	
matchas	och	verkligen	motsvara	förväntningarna	
som	deltagarna	hade	så	har	deltagarna	formulerat	
sina	behov	och	målet	med	handledningen	samt	
även	förkunskaper	i	ämnet.	Ytterligare	fler	handle-
dare	har	kontaktats	utifrån	uppkomna	önskemål.	

Handledning	har	genomförts	för	att	få	igång	en	
egen	knivproduktion	och	för	att	få	bättre	kvalité	
och	lära	sig	om	knivblad	och	tillverkningen	samt	
björnspjut.	Handledning	har	även	genomförts	med	
genomgång	av	arbetsteknik	vid	framställandet av 
kosor och knivar och slipning av knivblad.	Härdning,	
anlöpning	samt	slutpolering	av	detsamma.	Genom-
gång	av	olika	tekniker	vid	tillverkning	av	knivar	
och	olika	tekniker	vid	böjning	av	horn	och	horn-

svep.	Andra	ingredienser	har	varit	materialkänne-
dom	och	hur	man	väljer	ut	ett	optimalt	material	för	
att	i	slutet	nå	fram	till	förväntat	resultat	på	färdig	
produkt	.	Handledningen	genomfördes	under	april	
2010.	Antal	deltagare:	1	st.

Handledning	inom	damasksmide och knivbladsmide	
har	genomförts	hos	en	smed	i	Nordmaling.	Önske-
målen	inför	handledningen	var	bland	annat	fördju-
pad	kunskap	för	att	kunna	tillverka knivblad av god 
kvalité till egen knivproduktion.	Praktisk	smidestek-
nik,	damasksmide	från	grunden,	från	vällning	till	
färdigt	blad,	blad	med	nickelsilverrand	och	hur	mo-
saikblad	görs.	Handledningen	har	innefattat	olika	
tekniker,	kolstål,	laminat	och	damasksmide.	Hur	
tillverkning	görs	och	vilka	hjälpmedel	som	behövs.	
Hur	en	smedja	ska	vara	uppbyggd	när	man	ska	
arbeta	professionellt	med	smide	och	hur	man	ska	
lägga	upp	arbetet	effektivt.	Handledningen	genom-
fördes	i	mars	2010.	Antal	deltagare:	3	st.

Handledning	har	även	genomförts	inom	området	
trä och hornslöjd,	för	att	förbättra	produkterna,	bli	
bättre	på	att	gravera,	mer	kunskaper	om	hornsvep,	
lära	sig	mer	om	hur	man	tar	ut	material	på	bästa	
sätt	samt	får	en	bättre	ytfinish.	Handledningen	har	
innefattat	genomgång	av	arbetsteknik vid tillverk-
ning av kosor och knivar, olika	skafttyper	och	sätt	
att effektivisera produktionsmetoder.	Materialkänne-
dom	och	anskaffning	för	att	hitta	rätt	material	till	
sin	produkt.	Horn och hornsvepsteknik, gravyrteknik 
och ytbehandling.	Genomgång	av	verktyg	för	effek-
tivisering,	hur	man	anpassar	verktyg	för	specifika	
produkter,	vilken	utrustning	behövs	i	verkstad	för	
produktionen.	Handledningen	genomfördes	i	april	
2010.	Antal	deltagare:	1	st.

Handledning	har	önskats	i	hur	man	behandlar	och	
garvar sitt eget knivläder	och	även	sy	bättre.	Vackert	
knivläder	höjer	kvalitén	och	leder	till	en	bättre	lön-
samhet	vid	produktion	av	knivar.	Handledningen	
har	bland	annat	gått	igenom	olika	moment	inför	en	
bestämd	slutprodukt.	Praktik	har	varvats	med	teori	
och	berättelser	om	historia	och	tradition	har	tillfört	
handledningen	mervärde.	Knivläder	har	kokats	i	
flera	barklag,	genomgång	av	vad	man	ska	tänka	
på	när	man	formar	knivskaft,	använda	rätt	arbets-
metodik	och	hur	man	tar	material	till	träslidan.	
Vilken	utrustning	som	behövs	i	en	verkstad	och	
hur	man	ska	tänka	för	att	på	bästa	sätt	underlätta	
vid	produktion	och	få	en	så	bra	arbetsmiljö	som	
möjligt.	Vid	handledningen	har	även	formgivning	
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diskuterats,	idéer	har	bollats	och	utvecklingsdiskus-
sioner	har	förts.	Handledningen	genomfördes	i	
april	2010.	Antal	deltagare:	1	st.

Ett	försök	att	samordna	handledning	har	gjorts	
inom	traditionell koltsömnad och mönsterkonstruk-
tion.	Behovet	var	att	bygga	på	befintliga	kunskaper	
och	befästa	kunskap	för	att	kunna	ta	emot	kolt-
beställningar	i	företaget.	Det	var	fyra	företag	som	
önskat	ungefär	samma	form	av	handledning	och	
de	hade	liknande	förkunskaper.	För	att	effektivi-
sera	och	ge	deltagarna	ett	mervärde	så	har	en	viss	
introduktion	getts	för	att	grupphandledning	skulle	
bli	genomförbar.	Handledningen	i	grupp	har	varit	
positiv	för	deltagare	och	handledare.	Det	blir	ett	
utbyte	mellan	olika	områden,	problemlösningar	
och	bollande	av	idéer	som	ger	ett	flöde	av	inspira-
tion	inom	gruppen.	Handledningen	genomfördes	i	
mars	2010.	Antal	deltagare:	4	st.

Två	deltagare	hade	önskemål	om	handledning	
inom	smide och slipning av knivblad.	Intresset	för	
handledningen	väcktes	under	Idé-	och	kunskaps-
mässan	i	början	av	juni	månad.	Där	genomfördes	
en	workshop	i	ämnet	smidesteknik	och	nyheter	
inom	smide.	Bladslipning	och	att	få	praktisk	smi-
desteknik	av	kolstål	var	en	del	av	önskemålen.	Vid	
handledningen	har	deltagarna	fått	möjlighet	att	
jobba	med	fyra	olika	stålsorter,	större	huggarblad	
och	större	blad	i	rostfritt	pulverstål.	De	har	fått	
arbeta	med	smide	och	prova	på	gasolässja.	Intro-
ducerats	och	provat	på	nya	material	och	ny	teknik.	
Varvat	teori	med	praktik	och	utfört	hårdhetstester	
på	tillverkade	blad.	Blev	resultatet	som	planerat	ef-
ter	härdning	och	anlöpning?	Teoretisk	genomgång	
om	att	misslyckas	och	vad	som	kan	bli	fel	under	
processen.	Deltagarna	har	haft	bra	förkunskaper	
och	handledningen	har	fungerat	bra,	de	har	visat	
en	vilja	att	lära	och	jobbat	hårt	med	ett	bra	resul-
tat	som	belöning	även	om	det	blev	lite	tidsnöd	på	
slutet.	Det	har	också	varit	inspirerande	och	trevligt	
för	handledaren.	Eftersom	handledningen	har	skett	
i	grupp	så	har	mervärde	tillförts	genom	utveck-
lingsdiskussioner	och	möjligheten	att	se	på	varan-
dras	produkter	med	andras	ögon.	Handledningen	
genomfördes	i	april	2010.	Antal	deltagare:	2	st.	

Handledning	har	genomförts	inom	ämnet	ytbe-
handling av trä,	där	bland	annat	olika	bearbet-
ningsmetoder av yta,	genomgång	och	bruk av olja, 
putsmetoder	med	sandpapper,	stålull,	putskulor	och	
putscylindrar.	Polering	maskinellt	och	manuellt.	

Praktiskt arbete	med	genomförande	av	gravering	av	
horn	under	handledning,	förberedelse	av	horn	med	
våtomslag,	genomgång	av	gravyrknivar,	storlek,	
egg	vinklar,	stålsort.	Skillnad	mellan	”färska”	och	
fällhorn.	Även	genomgång av material, verktyg, 
arbetsteknik och problemlösning.
Handledningen	genomfördes	i	november	2009.	
Antal	deltagare:	1	st.

Handledning	inom	sentrådstillverkning	har	varit	
uppdelad	i	flera	i	olika	tillfällen	med	möjlighet	att	
öva	emellan.	Handledningen	planerades	utifrån	
behov	och	målsättning.	

Handledning	har	genomförts	genom	att	delta-
garen	har	fått	visa	vilken	teknik	som	har	använts.	
Förslag	på	ny	arbetsmetod	för	att	få	ett	bättre	resul-
tat	och	fortsatt	övning	inför	vidaregång.	Uppfölj-
ning	och	fortsatt	handledning,	tekniken	är	viktig	
och	övning	ger	färdighet.	Materialkunskap och val 
av material och verktyg. Uppföljningsträff, sömnads-
teknik med start och avslutningstips.	Handledningen	
genomfördes	under	februari–april	2010.	Antal	
deltagare:	1	st.

Handledning	inom	traditionell samisk pälssömnad,	
hur	man	slaktar ett pälsskinn, torkar och bereder.	
Hur	man	väljer	ut	skinn	till	en	päls,	tillskärning	
och	sömnad	till	färdig	produkt	var	önskemålet	och	
handledning	har	genomförts	genom	att	man	gått	
igenom	metoder	för	hur	man	på	traditionellt	sätt	
har	gått	till	väga	för	att	ta	tillvara	pälsskinn	och	
hur	man	berett	skinnen.	Olika	pälsskinn,	olika	
slaktsätt	och	skinnkvaliteter.	Genomgång av olika 
pälsmodeller och tillskärningssätt och hur man spinner 
sentråd av ryggsena till pälssömnad.	Även	hur	man	
sköter	och	förvarar	sin	päls.

Handledningen	genomfördes	i	april	2010.	Antal	
deltagare:	1	st.

Måttagning och mönsterkonstruktion,	fördjupad	
nivå	med	tid	för	eget	arbete	mellan	handlednings-
tillfällena.	Behovet	var	att	få	handledning	och	
fördjupning	i	hur	man	jobbar	textilt	och	designar	
och	att	komma	igång	med	mönsterkonstruktion	
samt	att	kunna	ta	mått	på	en	person.	Målet	med	
handledningen	var	att	kunna	starta	ett	eget	företag.	
Handledningen	har	utförts	i	enlighet	med	behov	
och	önskemål,	teori har varvats med praktik,	hand-
ledningstillfällen	har	genomförts	med	tid	för	eget	
arbete	emellan	träffarna.	Vid	varje	återträff	har	ge-
nomgång	av	det	egna	arbetet	gjorts,	för	vidaregång	
till	nästa	moment.	Önskemål	och	behov	har	stegvis	
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genomarbetats	och	produkten	har	färdigställts	
tillsammans	med	eget	material	för	att	kunna	gå	
vidare	och	ta	nästa	steg	med	ökad	tro	på	den	egna	
kunskapen.

Handledningen	genomfördes	under	mars–april	
2010.	Antal	deltagare:	1	st.

Logg – systematisk insamling av feedback
Genom	en	arbetsmodell	för	loggning	av	coachning	
och	handledning	kan	erfarenheter	och	lärdomar	
spridas	inom	organisationen	mellan	projekt,	pro-
jektdeltagare	och	bemanning.

Måluppfyllelse:
En	modell	för	logg	av	coach-	och	handledningsin-
satserna	är	framtagen.		

Som	komplement	till	denna	enklare	logg	fanns	
också	modeller	för	genomförande	av	coach-	och	
handledning	som	stöd	till	både	handledare,	coach	
och	till	den	som	får	möjlighet	att	ta	del	av	insat-
serna.	Se	bilaga.

Starta	eget-information	om	bland	annat	företags-
former,	skatter	m.m.	är	framtaget	och	avsikten	
med	detta	är	att	deltagarna	ska	kunna	få	med	sig	
material	att	ta	del	av	och	jobba	vidare	med.	För	att	
jobba	med	nystart	eller	utveckling	av	sitt	företag	
krävs	delaktighet	och	engagemang.

Foto: Mattias Baudin
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Föra över kunskap på passande vis – må-
let uppfyllt
Handledning	som	pedagogiskt	angreppsätt	verkar	
fungera.	Att	få	handledning	av	experter	med	syn-
nerliga	djupa	kunskaper	i	specifika	områden	har	
varit	kompetenshöjande	och	uppskattat.	Ja,	hand-
ledning	fungerar.

Passande kompetens – målet uppnått
Slöjdarna	har	ju	fått	uttala	sina	behov	och	projektet	
har	arbetat	målmedvetet	för	att	matcha	företagaren	
mot	lämplig	handledare,	coach	och	seminariele-
dare.	Även	detta	verkar	ha	fungerat	av	utvärde-
ringen	att	döma.	Deltagarna	har	trivts	med	sina	
handledare.	En	handledare	har	fått	kommentaren	
att	denne	inte	orkade	hålla	fokus	hela	tiden.	Men	
det	är	det	enda.

Ge kunskap, inspiration och stöd för att 
tillvarata de genuina lokala förhållandena 
För	att	ta	tillvara	lokala	förhållanden	som	råder	har	
kontakter	tagits	och	knutits	med	aktuella	aktörer	i	
deltagarnas	hemkommuner.	Kontaktuppgifter	har	
utbytts	och	information	om	projektet	och	Sámi	
Duodjis	verksamhet	har	även	spridits	till	aktörer	så-
som;	Näringslivskontor,	Entreprenörcentra	och	Ar-
betsförmedlingar	för	att	dessa	ska	kunna	känna	till	
och	vända	sig	till	organisationen	Sámi	Duodji,	vid	
branschspecifika	frågor.	I	vissa	fall	har	även	hand-
ledning/coachning	skett	med	handledare/coach	
från	samma	område/ortskaraktär,	men	också	för	att	
ha	möjlighet	att	dela	upp	träffarna	med	tid	för	eget	
arbete	och	för	att	etablera	en	naturlig	kontakt	i	fall	
fortsatt	hjälp/stöd	behövs	i	framtiden.

Tillvarata erfarenhet och förmedla till 
yngre – målet uppfyllt
De	erfarna	företagarna	kopplades	ihop	med	de	
yngre	och	värdefull	kunskap,	tips	och	trix	kunde	
förmedlas	till	deltagarna.	Ett	uppskattat	angrepps-
sätt	–	både	för	den	erfarne	men	även	för	den	som	
fick	ta	del	av	den	samma.	

Ge möjlighet till coachning av 10 yngre 
duodjiföretagare – målet delvis uppnått.
När	är	man	yngre?	Projektet	har	ej	i	förhand	defi-
nierat	var	gränsen	går	och	därför	blir	bedömningen	
lite	svårbedömd.	I	åldersgruppen	20–29	år	hittar	
vi	6	deltagare	varav	2	fått	coachning	direkt	från	
projektledaren.	Totalt	har	9	personer	genomfört	
åtgärden	coachning,	

Förra kapitlet redovisade projektaktiviteterna 
ingående. Här går vi in på om aktiviteterna ledde 
fram till projektets övergripande mål och de mätbara 
mål som formulerats.

•	 Styrgrupp	och	projektbemanning	–	
aktivitetsmålet	delvis	uppnått	(ej	full	styrgrupp)	

•	 Handledning	och	coachning	–	aktivitetsmålet	
uppnått

•	 Idé	och	kunskapsmässa	–	aktivitetsmålet	
uppnått

•	 Praktiska	verkstäder	–	aktivitetsmålet	uppnått
•	 Seminarier	–	målet	uppnått
•	 Informationsmaterial	om	projektets	erbjudna	

tjänster	–	målet	uppnått	

Projektaktiviteter	har	genomförts	i	enlighet	med	
projektets	plan.	Detta	är	dock	ingen	självklar	
garanti	för	att	ett	projekt	som	helhet	uppnått	sitt	
mål.	För	att	lyckas	fordras	att	man	gjort	saker	rätt	
men	också	att	man	gjort	rätt	saker.	Nedan	finns	en	
bedömning	av	de	övergripande	målen	som	bygger	
på	deltagarnas	egna	uttalade	upplevelser	så	som	de	
är	formulerade	i	utvärderingen.

Stimulera och inspirera – målet uppfyllt
Av	utvärderingen	framgår	att	deltagarna	blivit	in-
spirerade	av	de	aktiviteter	som	de	deltagit	i,	både	av	
själva	lärandet	men	också	av	den	sociala	interaktio-
nen	med	andra	företagare,	handledare	och	coacher.

Bygga produkternas värde – målet upp-
fyllt
Deltagarna	har	i	utvärderingen	på	flera	olika	sätt	
uttalat	sina	insikter	kring	både	sig	själv	och	pro-
dukterna.	Ja,	projektet	har	med	handledare,	ex-
perter	och	coacher	tydliggjort	produkternas	unika	
särart	och	hur	de	olika	elementen	tillsammans	
bygger	upp	produktens	värde.

4 
 

Förväntat resultat 



15

samhet	i	form	av	ett	resurscentrum	för	de	samiska	
slöjdarna	i	svenska	delen	av	Sápmi,	så	måste	projek-
tet	som	helhet	anses	vara	lyckat.	

Målavvikelse	har	att	göra	med	antalet	deltagare	
–	inte	med	genomförandet	i	sig.	Det	uppsatta	
målet	avseende	yngre	slöjdare	uppnåddes	inte	trots	
information	till	slöjdelever.	Det	fattades	en	före-
tagare	för	att	deltagarantalet	som	helhet	skulle	bli	
uppfyllt.	

Nyetableringar	som	mätbara	mål	är	ganska	svåra	
att	uppnå,	speciellt	under	en	lågkonjunktur.	Detta	
projekt	nådde	sitt	mål	att	försöka	skapa	5	nya	
företag.	När	det	gäller	hur	en	nyetablering	ska	
tillgodoräknas	ett	projekt,	så	har	tidsaxeln	en	stor	
betydelse.	Kanske	det	är	så	att	det	största	förarbetet	
redan	skett	via	deltagande	i	tidigare	projekt	i	Same-
slöjdstiftelsen	Sámi	Duodjis	regi?	Att	det	långsik-
tiga	arbetet	bär	frukt	i	ett	helt	annat	projekt	än	där	
företagsidén	en	gång	väcktes?	Oavsett	hur	bakgrun-
den	till	etableringen	av	ännu	ett	slöjdföretag	ser	ut,	
så	har	målet	uppnåtts	–	under	projekttiden	har	5	
nya	företag	sett	dagens	ljus!	

Nästa	åldersintervall	är	30–39	år	vilket	i	slöjdar-
kretsar	förvisso	kan	ses	som	ett	ungdomligt	gäng	
men	måluppfyllelse	bedöms	utifrån	den	första	
grupperingen.	20	%	av	projektdeltagarna	är	under	
30	år.	Målet	att	nå	10	yngre	företagare	med	coach-
ning	blev	således	delvis	uppnått.

Eftersom	efterfrågan	på	coachning	inte	var	så	stor	
bland	de	yngre	så	fattade	styrgruppen	beslut	att	
även	övriga	åldergrupper	skulle	ges	möjlighet	att	bli	
coachade.	I	åldersgruppen	30–39	år	tog	totalt	5	fö-
retagare	chansen.	Bland	företagarna	i	åldern	40–49	
år	fanns	det	ytterligare	4	företagare	som	ville	bli	
coachade.	En	företagare	i	åldersintervallet	50–59	år	
anslöt	sig	också	till	coachningen.	

Ge möjlighet för 30 befintliga företag eller 
nystartare – målet nästan uppnått
I	projektet	deltog	29	företagare	–	17	kvinnor	och	
12	män.	Slöjdnäringen	är	en	kvinnodominerad	
bransch	–	så	även	detta	projekt	då	nästan	59	%	av	
deltagarna	är	kvinnor.	

•	 20–29	år	 7	män	 5	kvinnor
•	 30–39	år	 2	män	 7	kvinnor
•	 40–49	år	 2	män	 3	kvinnor
•	 50–59	år	 0	män	 2	kvinnor
•	 60–69	år	 1	man	 0	kvinnor

Medelåldern	hos	deltagande	företag	är	34,68	år.

Genomföra en idé och inspirationsmässa 
för samiska duodjiföretagare och nystar-
tare – målet uppnått
Redovisat	på	annan	plats.

Att 5 nya duodjiföretag startas – målet 
uppnått
Under	projekttiden	har	fem	nyetableringar	ge-
nomförts	och	ytterligare	är	på	gång.	Deltagarna	i	
projekt	har	försäkrats	sekretess	och	av	den	anled-
ningen	utelämnas	namnen	på	de	nya	företagarna	
här	i	redovisningen.

Ett framgångsrikt projekt som hade plats 
för några till
Sammanfattningsvis	så	kan	detta	projekt	sägas	ha	
uppnått	hög	måluppfyllelse.	Deltagarna	har	varit	
positiva	och	önskat	att	projektet	fortsatt	eller	att	
antalet	timmar	varit	fler.	Sett	som	en	försöksverk-

Foto: Anna-Stina Svakko
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I	projektet	är	fördelningen	bland	deltagarna	17	
kvinnor	och	12	män.	I	samband	med	idé	och	kun-
skapsmässan	genomfördes	föredrag,	paneldebat-
ter,	seminarier	och	workshops.	Totalt	anlitades	19	
personer	–	8	män	och	11	kvinnor.	

Sameslöjdstiftelsen	Sámi	Duodjis	organisation	har	
en	utarbetad	jämställdhetspolicy	som	genomsyrar	
verksamheten	men	också	organisationen	i	egenskap	
av	projektägare.

Genusperspektiv – ställer krav på nya 
dokumentationsrutiner
Att	konsekvent	ta	hänsyn	till	kön	när	projektre-
sultat	dokumenteras	skapar	med	tiden	värdefull	
kunskap.	I	detta	projekt	finns	kunskapskällor	som	
går	att	vidareutveckla	rutiner	för	att	samla	in	data	
kring.
Hur	intressant	vore	det	inte	att	sortera	utvärdering-
ens	frågor	utifrån	såväl	kön	som	ålder?	Seminarie-
deltagandet	–	vad	väljer	kvinnor	respektive	män?	
Studera	kombinationen	kön	hos	handledare/coach	
respektive	projektdeltagare?	Blir	det	större	målupp-
fyllelse	med	könsmix?	Vad	blir	effekten	av	ålders-
skillnad	i	kombination	med	kön	när	deltagare	och	
handledare	delar	erfarenhet	och	tips?

Har det funnits ett internationellt och/
eller interkulturellt perspektiv i projektet? 
Ja,	för	att	kunna	tillgodose	och	matcha	behovet	vid	
handledning	har	kompetens	anlitats	även	utanför	
Sápmi.	Mötet	mellan	handledare	och	deltagare	har	
lett	till	utveckling	och	nytänkande	hos	deltagarna	
och	inspirerat	till	produktutveckling	och	värde-
höjande	åtgärder.	Projektets	avgränsning	var	den	
svenska	sidan	av	Sápmi	vilket	blir	en	begränsning	
avseende	internationaliseringsambitioner.
	

Visar hur projektet inverkat på Sameslöjdstiftelsen 
Sámi Duodjis övriga verksamhet och på slöjdarna.

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji en själv-
klar rådgivare?
Sameslöjdstiftelsen	Sámi	Duodjis	roll	som	bransch-
organisation	blir	allt	tydligare	inom	slöjdarkåren.	
Det	är	dit	man	vänder	sig	och	uttalar	önskemål	och	
de	är	stiftelsen	som	transformerar	dessa	önskningar	
till	något	konkret.	Ju	större	behoven	av	rådgivning	
blir	desto	mer	konkreta	blir	frågeställningar	och	
rådgivningssituationer.	I	detta	projekt	har	kompe-
tenskravet	i	projektorganisationen	tidigt	poängte-
rats	och	trenden	är	tydlig	–	ju	fler	framgångsrika	
projekt	som	stiftelsen	driver	desto	större	kompe-
tenskrav	ställs	på	organisationen	som	helhet	för	att	
kunna	tillmötesgå	en	målgrupp	vars	kompetens	
blir	allt	högre.	En	uppåtgående	kunskapsspiral	som	
fordrar	strategisk	planering	inom	Sameslöjdstiftel-
sen	Sámi	Duodjis	egen	organisation	för	att	arbets-
kraftstillgång	ska	vara	tryggad	i	framtiden.

Miljöförändrande insatser
Projektet	har	inte	haft	den	uttalade	inriktningen.	

Hur har projektet förhållit sig till mång-
falds- resp. jämställdhetsperspektivet?
En	folder	med	information	om	projektet	och	vad	
som	erbjuds	är	distribuerad	till	samtliga	registrera-
de	med	F-skatt	i	Sameslöjdstiftelsen	Sámi	Duodjis	
register.	Ett	urval	har	också	gjorts	i	registret	efter	
födelseår	över	samtliga	slöjdare	(som	i	dagsläget	
inte	har	F-skatt)	och	utskick	har	gjorts	till	yngre	
både	kvinnor	och	män.	Kontakter	via	telefon	och	
mejl	har	tagits	med	främst	yngre,	både	kvinnor	och	
män.
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Information eller personlig kontakt
Slöjdarna	fick	ett	utskick	med	intresseanmälan	och	
de	blev	även	uppringda.	Av	utvärderingen	framgår	
att	6	av	deltagarna	kommit	i	kontakt	med	projektet	
via	information	via	utskick,	Duodjiforum	etc.	Lika	
många	säger	att	det	är	projektledaren	som	tagit	per-
sonlig	kontakt	med	dem.	En	deltagare	tog	kontakt	
med	projektägaren	för	att	få	hjälp	och	slussades	in	i	
projektet.	

Handledning – ett nytt arbetssätt 
passande de yngre?
Nästan	alla	som	projektledaren	kontaktat	och	pre-
senterat	projekt	Ovddidan	för	har	visat	ett	intresse	
av	att	ta	del	av	handledning.	De	har	velat	fundera	
och	återkomma	med	sitt	önskemål	och	behov.	
Projektledaren	fick	en	känsla	av	att	möjlighet	till	
handledning	är	ett	nytt	arbetssätt	för	våra	yngre	
och	kanske	lite	svårt	att	veta	vilka	möjligheter	som	
finns	att	ta	del	av.	

Finns intresserade handledare att tillgå?
Med	anledning	av	detta	gjordes	en	inventering	
bland	några	erfarna,	etablerade	duodjiföretagare.	
Frågorna	var	bland	annat	om	företagaren	kunde	
tänka	sig	att	ställa	upp	som	handledare,	vilka	
områden	de	kunde	erbjuda	handledning	inom,	
förslag	på	upplägg,	och	till	vilken	kostnad.	Svaren	
har	varierat,	en	del	har	till	och	med	haft	förslag	på	
koncept	att	erbjuda	medan	andra	funderar	på	vad	
de	skulle	kunna	lära	ut.	De	allra	flesta	har	varit	
positiva	till	att	erbjuda	handledning	och	tycker	att	
det	är	en	bra	möjlighet	som	ges.	

Hur genomföra handledningen i 
praktiken?
Svårigheter	med	att	genomföra	handledning	på	
kortare	tid	än	en	vecka	(40	timmar)	framkommer	
hos	samtliga	tillfrågade,	förutom	en	som	kan	tänka	

sig	5	timmars	handledning.	Någon	enstaka	inspira-
tionshandledning	som	skulle	kunna	hinnas	med	på	
en	dag	är	också	möjligt.	Gemensamt	för	samtliga	
är	också	att	almanackan	är	fulltecknad	till	efter	fe-
bruari	2010,	Jokkmokks	vintermarknad,	som	är	ett	
av	slöjdarnas	årligt	återkommande	största	försälj-
nings-	och	marknadsföringstillfälle.	

De	finns	också	de	som	inte	har	tid	eller	möjlighet	
av	andra	skäl	att	ta	emot	deltagare.	Hösten	är	även	
i	denna	bransch	en	tid	då	almanackan	är	fullteck-
nad	för	väldigt	många,	att	vara	mångsysslare	kan	
i	denna	bransch	innebära	att	man	vistas	på	annan	
ort	och	kan	vara	svåra	att	få	tag	i.	

Idé- och kunskapsmässa väcker intresse 
som tillgodoses via projektet
Två	deltagare	hade	önskemål	om	handledning	
inom	smide	och	slipning	av	knivblad	som	är	
genomförd	under	april	månad.	Intresset	för	hand-
ledningen	väcktes	under	Idé-	och	kunskapsmäs-
san	i	början	av	juni	månad.	Där	genomfördes	en	
workshop	i	ämnet	smidesteknik	och	nyheter	inom	
smide.	Bladslipning	och	att	få	praktisk	smidestek-
nik	av	kolstål	var	en	del	av	önskemålen.	Vid	hand-
ledningen	har	deltagarna	fått	möjlighet	att	jobba	
med	fyra	olika	stålsorter,	större	huggarblad	och	
större	blad	i	rostfritt	pulverstål.	De	har	fått	arbeta	
med	smide	och	prova	på	gasolässja.	Introducerats	
och	provat	på	nya	material	och	ny	teknik.	Varvat	
teori	med	praktik	och	utfört	hårdhetstester	på	
tillverkade	blad.	Blev	resultatet	som	planerat	efter	
härdning	och	anlöpning?	Teoretisk	genomgång	
om	att	misslyckas	och	vad	som	kan	bli	fel	under	
processen.	Deltagarna	har	haft	bra	förkunskaper	
och	handledningen	har	fungerat	bra,	de	har	visat	
en	vilja	att	lära	och	jobbat	hårt	med	ett	bra	resultat	
som	belöning	även	om	det	blev	lite	tidsnöd	på	slu-
tet.	Det	har	också	varit	inspirerande	och	trevligt	för	
handledaren.	Eftersom	handledningen	har	skett	i	
grupp	så	har	mervärde	tillförts	genom	utvecklings-
diskussioner	och	möjligheten	att	se	på	varandras	
produkter	med	andras	ögon.	

Handledning tydliggör produktens 
kulturella mervärde?
Handledning	har	önskats	i	hur	man	behandlar	och	
garvar	sitt	eget	knivläder	och	även	sy	bättre.	Vack-
ert	knivläder	höjer	kvalitén	och	leder	till	en	bättre	
lönsamhet	vid	produktion	av	knivar.	Handled-
ningen	har	bland	annat	gått	igenom	olika	moment	
inför	en	bestämd	slutprodukt.	Praktik	har	varvats	
med	teori	och	berättelser	om	historia	och	tradition	
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har	tillfört	handledningen	mervärde.	Knivläder	har	
kokats	i	flera	barklag,	genomgång	av	vad	man	ska	
tänka	på	när	man	formar	knivskaft,	använda	rätt	
arbetsmetodik	och	hur	man	tar	material	till	träsli-
dan.	Vilken	utrustning	som	behövs	i	en	verkstad	
och	hur	man	ska	tänka	för	att	på	bästa	sätt	under-
lätta	vid	produktion	och	få	en	så	bra	arbetsmiljö	
som	möjligt.	Vid	handledningen	har	även	formgiv-
ning	diskuterats,	idéer	har	bollats	och	utvecklings-
diskussioner	har	förts.	

Samordnad handledning – 
kostnadseffektiv inspirationskälla
Ett	försök	att	samordna	handledning	har	gjorts	
inom	traditionell	koltsömnad	och	mönsterkon-
struktion.	Behovet	var	att	bygga	på	befintliga	
kunskaper	och	befästa	kunskap	för	att	kunna	ta	
emot	koltbeställningar	i	företaget.	Det	var	fyra	
företag	som	önskat	ungefär	samma	form	av	hand-
ledning	och	de	hade	liknande	förkunskaper.	För	att	
effektivisera	och	ge	deltagarna	ett	mervärde	så	har	
en	viss	introduktion	getts	för	att	grupphandledning	
skulle	bli	genomförbar.	Handledningen	i	grupp	har	
varit	positiv	för	deltagare	och	handledare.	Det	blir	
ett	utbyte	mellan	olika	områden,	problemlösningar	
och	bollande	av	idéer	som	ger	ett	flöde	av	inspira-
tion	inom	gruppen.	

Företagsrådgivning – slöjden allt mer 
professionell?
Elva	deltagare	har	velat	få	hjälp	med	att	ta	fram	af-
färsplaner,	en	del	har	påbörjat	arbetet	på	egen	hand	
med	hjälp	av	rådgivning	och	bollplank	och	andra	
har	behövt	mer	handgriplig	hjälp.	

Hjälp	med	att	hitta	finansiering	för	i	första	hand	
investeringar	har	efterfrågats	av	sju	stycken.	För-
slag	på	möjlig	finansiering	har	presenterats	och	för	
några	av	dessa	har	ansökningsförfarande,	inhäm-
tande	av	offerter	samt	nödvändiga	tillstånd	för	
genomförandet.	

Rådgivning	och	framtagande	av	marknadsfö-
rings-	och	profilmaterial	har	efterfrågats	av	fyra	
deltagare.	För	alla	fyra	deltagare	har	arbetet	ge-
nomförts	inom	projektets	ramar.

Den delikata risken med slöjdarens 
hemsida…
Flera	av	deltagarna	funderar	även	på	hemsidor,	men	
en	rädsla	för	att	inte	ha	möjlighet	att	producera	
i	takt	med	efterfrågan	utgör	anledningen	till	att	
flertalet	inte	känner	sig	mogna	för	detta	steg.	

Företagsetablering – mycket att hålla koll 
på orsakar tvekan
Rådgivning	inom	företagsetablering	har	efterfrågats	
av	tretton	deltagare,	frågorna	varierar	men	kan	till	
exempel	handla	om;	skatte	och	avgiftsanmälan,	
ska	jag	registrera	mitt	företag	hos	Bolagsverket?,	
aktuella	A-kasseregler,	tillstånd,	försäkringar,	Starta	
Eget	bidrag,	kostnad	för	bokslut	och	deklarationer,	
vilket	bokföringssystem	ska	jag	använda	och	kost-
nad	för	detta	mm.	

Hos	flera	av	de	kontaktade	finns	företagstankar,	
några	företagsetableringar	känns	som	att	de	ligger	i	
dvala	i	väntan	på	frågor	som	finns	obesvarade.	Om	
dessa	företag	i	slutändan	kommer	att	etableras	åter-
står	att	se,	men	ett	behov	hos	framförallt	yngre	som	
projektledaren	har	kontaktat	kan	konstateras.	

Egenanställningsföretag – en tillfällig 
lösning?
Kontakter	och	research	har	gjorts	kring	egenan-
ställningsföretag	som	finns	etablerade.	Till	exem-
pel:	Företagsbolaget	i	Gällivare,	Coompanion	som	
har	nybildat	bildat	Convoy	Egenanställning	i	Norr	
ekonomisk	förening	och	deras	partner	egenanställ-
ningsföretaget	Noakresurs.	Avsikten	med	detta	
är	bland	annat	att	kunna	ge	korrekt	information	
kring	denna	form	som	ett	alternativ	till	eget	företa-
gande.	En	möjlighet	för	den	som	vill	prova	att	bli	
uppdragstagare	och	själva	skaffa	sina	kunder	och	
fortfarande	ha	tryggheten	med	att	vara	anställd.	
Ett	sorts	förenklat	entreprenörskap	med	möjlighet	
att	prova	på	utan	att	ta	steget	fullt	ut.	Kan	vara	
en	möjlig	inkubator	för	elever	som	kommer	från	
skolan	och	inte	törs	eller	vill	fullt	ut.	Eller	för	de	
som	vill	lämna	in	slöjd	i	Sameslöjdstiftelsen	Sámi	
Duodjis	butik	men	inte	har	F-skatt.	

Slöjdare geografiskt spridda fordrar 
samverkan i strukturer
Kontakter	har	även	tagits	med	Näringslivskontor,	
Ávki	–	centrum	för	samisk	näringslivsutveckling	i	
Gällivare,	Entreprenörscentra,	Entreprenörscent-
rum	i	Västerbotten,	Företagarna	i	Kiruna,	Arbets-
förmedlingar	i	t	ex	Sorsele,	Arvidsjaur,	Kiruna	och	
Jokkmokk	för	att	kunna	bistå	blivande	duodjifö-
retagare	med	hjälp	på	den	svenska	sidan	av	Sápmi.	
Projektledaren	är	av	den	åsikten	att	ett	samarbete	
mellan	befintliga	aktörer	på	marknaden	gynnar	
våra	duodjiföretagare	och	bidrar	till	livskraftiga	
företagare	på	lång	sikt.	
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Samernas utbildningscentrums slöjdlinjes 
elever
Kontakt	har	även	tagits	med	Samernas	utbild-
ningscentrum	för	att	därigenom	få	möjlighet	att	
sprida	information	om	projektet	till	deras	tidigare	
slöjdelever.	Projektledaren	har	tillsammans	med	
Sameslöjdstiftelsens	Sámi	Duodji	konsulenter	varit	
till	Samernas	utbildningscentrum	onsdagen	23	
september	2009	och	informerat	om	verksamheten	
och	projektet.	

Information	om	projektet	och	om	företagsfor-
mer,	prissättning	och	eget	företagande	som	fortsatt	
verksamhet	efter	utbildningstiden	har	hållits	för	
eleverna	vid	slöjdlinjen,	Samernas	Utbildningscen-
trum	13	april	2010.	

Duodji forum nr 3 2009 inledningsvis och 
i fortsättningen också
Information	om	projektet	har	presenterats	i	Sam-
eslöjdstiftelsen	Sámi	Duodji	informationsblad	
Duodjiforum	nr	3/09.	Den	informationen	var	ett	
försök	att	förtydliga,	konkretisera	och	marknadsfö-
ra	möjligheterna	med	framförallt	handledning	och	
coachning	via	projekt	Ovddidan/Utveckling.

Ávki –centrum för samisk näringslivsut-
veckling
Även	möte	och	information	i	Gällivare	4	november	
2009	tillsammans	med	Ávki	–	centrum	för	samisk	
näringslivsutveckling	i	Gällivare	–	har	hållits.	
Detta	resulterade	i	en	samordnad	aktivitet	med	
försäljning/utställning	för	slöjdare	verksamma	i	
Gällivare	under	Gällivare	marknad	mars	2010.	

Ett	samarbete	med	Ávki	har	inletts	och	en	
gemensam	aktivitet	har	genomförts	4:e	november	
2010,	där	bland	annat	information	om	Sameslöjd-
stiftelsen	Sámi	Duodjis	verksamhet	och	möjlighe-
terna	med	projekt	Ovddidan	presenterades	såväl	
som	Ávkis	verksamhet.

7 
 

Resultatspridning 
Lokalbehov, samlingsplatser och kurser 
– åter aktuellt
Konkreta	behov	i	Gällivare	som	kom	fram	un-
der	den	kväll	som	Ávki	–	centrum	för	samisk	
näringslivsutveckling	inbjöd	sameslöjdare	och	
Sameslöjdstiftelsen	Sámi	Duodji	till	är	bland	an-
nat:	Slöjdlokal	där	exempelvis	skinn	kan	beredas,	
samlingslokal	där	exempelvis	kontakter	och	nätverk	
kan	knytas	samt	sprida	och	få	idéer.	Det	finns	ett	
behov	av	att	samlas	och	träffas	för	att	skapa	förut-
sättningar	för	att	hålla	kulturen	levande	–	samtal,	
tips	och	idéutbyte.	Det	finns	även	ett	behov	och	
intresse	av	kortkurser.	Sameslöjdstiftelsen	Sámi	
Duodji	kan	bidra	till	att	ordna	sådana	kurser	ifall	
några	personer	går	ihop	och	bildar	en	lärgrupp.	
Stiftelsen	har	tillgång	till	kursledare	inom	många	
olika	tekniker.	Andra	behov	som	framkom	är	tema-
föreläsningar	–	ex	om	sameslöjd	nu	och	då.

Hur har projektet bidragit till 
nytänkande och framåtsyftande 
verksamhetsutveckling för hemslöjden?
Projektet	är	försöksverksamhet	som	särskilt	re-
surscentrum	för	duodjiföretagare	med	utveckling	
av	näringsverksamhet	för	näringsverksamma	och	
nystartare.	Handledning	är	en	gammal	beprövad	
metod	som	tyvärr	inte	används	så	ofta	i	dag	därför	
känns	möjligheten	till	handledning	som	ett	nytt	
arbetssätt	för	våra	yngre.	Tanken	med	individuell	
handledning,	coachning	och	rådgivning	är	att	det	
ska	finnas	möjligheter	för	den	enskilde	att	utveck-
las,	påverka	och	anpassa	behov	efter	egna	mål	
och	förutsättningar.	Detta	ger	också	möjlighet	till	
utveckling	i	det	enskilda	hantverksföretaget	oav-
sett	verksamhet	och	lokalisering.	Att	låta	en	tredje	
person	se	på	företagandet	med	andra	ögon	och	
mötet	mellan	företagaren,	handledare	och	coacher	
förväntas	på	sikt	leda	till	utveckling,	ökad	kvalitet	
och	lönsamhet.	

Projektet	som	en	försöksverksamhet	i	form	av	ett	
resurscentrum	uppvisar	ett	positivt	gensvar	och	ur	
utvärderingen	kommer	önskemål	om	en	fortsätt-
ning.	Kanske	det	är	så	att	sameslöjdkonsulenten	
ansvarig	för	verksamhetsområdet	näring,	ska	ges	
andra	arbetsuppgifter	och	andra	förutsättningar	
som	bättre	motsvarar	de	projektdeltagarna	frågar	
efter?
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Ávki – ny samverkanspart ska stötta 
slöjdnäringen
Ett	samarbete	mellan	Sameslöjdstiftelsen	Sámi	
Duodji	och	Ávki	sker	för	slöjdare	i	Gällivare	kom-
mun.	Det	är	av	stor	vikt	att	det	finns	hjälp	och	
stöd	att	få	till	slöjdverksamhet	från	olika	håll.	
Ávki	–	centrum	för	samisk	näringslivsutveckling	
i	Gällivare	kan	bistå	med	kompetens	gällande	af-
färsplaner,	företagsstarter	avseende	slöjdare	bosatta	
inom	Gällivare	kommun.	Medan	Projektet	Ovd-
didan	kan	bidra	med	expertkunskap	inom	området	
samt	att	handledning	och	coachning	kan	erhållas	
via	projekt.	 Detta projekt är en direkt följd av en lång rad 

av tidigare genomförda utvecklingsprojekt i 
Sameslöjdstiftelsens Sámi Duodji verksamhet kopplad 
mot slöjdnäringens utveckling. Några tidigare projekt 
presenterades i Kapitel 2 BAKGRUNDEN – Projekt 
Ovddidan/Utveckling.

Med tanke på de kommentarer som fanns att läsa 
i utvärderingssvaren från deltagarna i projektet 
så framgår tydligt att det finns ett behov av fler 
handledningstimmar, längre kurser, uppföljning 
av arbetet i detta projekt. Mera utbildning, hjälp 
att fixa hemsida, mera coachning etc.

8 
 

Kopplingar till 
andra projekt

Foto: Anna-Stina Svakko
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Permanenta projektet eller förläng det
Det finns en önskan om fortsättning som i utvär-
deringen tydligt preciseras. En tanke kan vara 
att köra samma projektupplägg en gång till efter 
kvalitetsjustering. En annan tanke är att utifrån 
konkreta önskemål formulera ett projekt med 
specificerad handledning/coachning.

Bland	deltagarna	uppfattades	både	projektet	och	
Sameslöjdstiftelsen	Sámi	Duodji	väldigt	positivt.	
Projektet	ansågs	bra	och	projektägaren	fick	beröm	
för	att	organisationen	ställer	upp	på	slöjdarna	och	
då	även	de	som	ligger	utanför	en	utbildning.	Vissa	
deltagare	ansåg	att	de	bara	precis	hade	kommit	
igång	med	processen	nu,	och	därför	skulle	en	fort-
sättning	vara	önskvärd.

Projektet	skulle	ju	ses	som	en	försöksverksamhet	
med	praktiska	kunskaper	kopplade	mot	samiska	
slöjdföretag.	Denna	försöksverksamhet	har	ju	visat	
sig	mycket	uppskattad	hos	deltagarna	så	en	vidare-
förädling	med	mål	att	skapa	en	permanent	verk-
samhet	skulle	med	största	sannolikhet	uppskattas	
av	målgruppen.	Nya	företag	har	etablerats	under	
projekttiden	och	fler	är	på	gång.	Ett	permanent	re-
surscentrum	för	den	samiska	slöjdnäringen	behövs	
nu	när	framtidstron	är	stor.

Framtida projekt i samverkan?
Projektet har ju lett till samverkan med exempel-
vis Ávki - centrum för samisk näringslivsutveck-
ling i Gällivare och Samernas Utbildnings Cen-
trums elever. Kanske samverkan i framtiden även 
kan bli möjlig på projektnivå?

En slöjdares tankar
”När jag slöjdar känner jag att jag har otillräcklig 
eller ingen kunskap i vissa tekniker eller om vissa fö-
remål. Ibland känner jag att jag behärskar en teknik 
bra men att jag står och stampar på samma fläck och 
vill vidareutveckla mig. 

Jag syr gärna med sentråd. Vissa alster tycker jag helt 
enkelt ska sys med sentråd för att kvaliteten ska bli 
så som jag vill ha den. Jag tycker att ett föremål kan 
lyftas till en lite högre nivå när det är sytt med en 
sentråd som så väl är anpassad till ändamålet. Ut-
seendemässigt blir det en helt annan sak än med en 
polyestertråd och jag vill verkligen ha ”sentrådslooken” 
på vissa av mina slöjdföremål.
 Visserligen skulle jag själv kunna leta reda på lämp-
liga personer att fråga efter hjälp men man vet att 
många har mycket att göra och vill kanske inte tränga 
sig på, eller så har man inte vetskap om lämplig per-
son att söka hjälp av. Därför skulle det kunna kännas 
bra att få hjälp att knyta kontakter med rätt männis-
kor ibland för att få handledning i det man saknar.
 Dock ägnar jag alldeles för mycket tid åt själva 
senspinningen. Jag har inte rätt teknik vilket gör att 
det dels tar lång tid och alldeles för många trådar blir 
av för dålig kvalitet. Jag har ett behov av att få slipa 
till min teknik för att få ut en mer effektiv hantering 
och tillverkning av sentråden. 
 Målsättningen är att jag ska få mer kunskap och bli 
bättre på att både hantera senorna samt att spinna 
tråden. Helst hade jag lärt mig att ta dem från renen 
enkelt också med det viktigaste är tillverkningen av 
sentråden.”

En annan slöjdares reflektion
”Aktiviteten har varit tillräcklig men behov av hand-
ledning, rådgivning och coachning har man alltjämt 
så klart. Jättebra sätt att kunna få hjälp av någon 
duktig person utan att känna att man stjäl av deras 
tid.”

9 Övrigt 

Foto: Bength-Olof Unga
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Hur har slöjdare nytta av lärdomar från 
projektet?
Vissa	ser	tydligare	nyttan	av	Sameslöjdstiftelsen	
Sámi	Duodji	som	samverkanspart	när	de	utvecklar	
sig	som	slöjdföretagare.	Och	av	kommentarerna	
framgår	också	att	de	kan	se	den	företagsekonomis-
ka	nyttan	med	att	både	hitta	nya	tekniker,	förbättra	
redan	existerande	och	helt	enkelt	bli	bättre	som	
företagare	på	alla	plan.	En	enda	deltagare	kunde	
för	ögonblicket	inte	komma	på	nyttan	med	de	nya	
kunskaperna.

När	det	gäller	erfarenheter	dragna	ur	projektdel-
tagandet	framgår	tydligt	nyttan	av	att	ha	en	erfaren	
slöjdare	som	handledare.	Denne	kan	visa	upp	hur	
ett	effektivt	och	strukturerat	arbete	ska	läggas	upp	
och	att	det	man	gör	också	är	en	spegling	av	en	själv	
som	varumärke.

Utvärderingens minus ger projektet plus
I	utvärderingen	framgår	att	det	som	var	dåligt	i	
projektet	var	att	timmarna	tog	slut.	Önskan	om	fler	
timmar	med	handledare	och	coacher	var	som	en	
tyst	kör	vars	stämma	ljöd	i	utvärderingen.	Kunniga	
handledare	som	riktat	fokus	på	slöjdaren	har	gett	
energi	och	inspiration.

Handledarna	har	genomgående	fungerat	bra	och	
levt	upp	till	deltagarnas	förväntningar	genom	att	
inspirera,	tipsa	och	få	upp	ögonen	för	de	små	och	
viktiga	detaljerna	som	skapar	helheten.

Vad blir resultatet av handledning och 
coachning?
Utvärderingen	kan	utläsas	som	att	resultatet	för	
den	enskilde	slöjdaren	lett	till	bättre,	effektivare	
och	mer	genomtänkta	arbetsmetoder,	tekniker	etc.	
Men	även	ökad	trygghet	i	slöjdandet,	större	själv-
förtroende,	massor	av	inspiration,	kunskaper,	”mera	
kött	på	benen”,	”röd	tråd”.

Projektets syfte uppnått
Projektet	var	tänkt	att	vara	en	försöksverksamhet	
och	en	förebild	för	det	nationella	arbetet	med	slöj-
den	som	näring.	Syftet	är	uppnått	och	nu	har	vi	ett	
bra	underlag	att	arbeta	vidare	på	i	Sameslöjdstiftel-
sens	verksamhet.

Foto: Anna-Stina Svakko
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TEMA: Samisk design

Idé- och kunskapsmässa 
3–4 juni 2009 i Jokkmokk

foto: per ol a uts i

Program 
Lokal: Sparbanksalen, Ája, Jokkmokk. (Ájtte museet, ingång fr. Lärargatan) 

Tid:  3 juni kl 10.00–4 juni kl 17.00

Företag:    .............................................................................................................................................

Namn:    .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

Adress:  .............................................................................................................................................

Postnummer och Ort:   ........................................................................................................................

Telefon:  .............................................................................................................................................

e-post:  .............................................................................................................................................

Jag deltar i seminarium  c + c  och i workshop c     

Anmälan senast 29 maj 
till Sameslöjdstiftelsen 
Porjusvägen 4, 
962 31 Jokkmokk 
eller per fax 0971-128 42

För frågor: 0971-128 97, 128 94, eller
e-post bk@sameslojdstiftelsen.com   

✁

Onsdag 3 juni

09.00 Registrering och kaffe
10.00 Välkommen till Idé och kunskapsmässan 
 Annelie Päiviö, Birgitta Kuoljok 
 Presentation av slutrapporten ”MAGNET 

– kompetens utveck lings behov inom 
duodji” Kerstin Kemlén

11.30 Gesällbrev i duodji Katarina Pirak-Sikku

12.00 LUNCH

Vad kännetecknar samisk design?

13.00 Oskar Olsson, Denim Demon
13.20 Monica Edmondson
13.40 Helge Sunna
14.00 Karin Vasara, Ateljé Karin Vasara
14.20 Kaffe
14.40 Anna Stina Svakko, Astu Design
15.00 Paneldebatt, avslutning 17.00

19.00 MIDDAG. Restaurang Ájtte

Torsdag 4 juni

Anmälningsavgift: 480 kronor, ungdomar under 30 år 295 kronor. (Pris inkl. moms)  Inbetalas 
till bankgiro 5824–5820. I anmälningsavgiften ingår två luncher och en middag. Deltagare 
ordnar logi själva.

09.00–10.30 Seminarium. Välj a, b eller c

A Möjligheter med kooperativt företagande och nya 
företagsformer. Gunnel Mörtlund
Lokal: Samernas utbildningscentrum

B Information om Leader Polaris och om företags stöd 
och projektstöd i landsbygdsprogrammet.
Magdalena Fjellner
Lokal: Samernas utbildningscentrum

C Samiska pälsen. Solveig Labba
Lokal: Samernas utbildningscentrum

10.45–11.45 Seminarium. Välj d, e eller f

D Nätverk gör det omöjliga möjligt. 
Helena Jönsson, MAGMA.
Lokal: Samernas utbildningscentrum

E Att göra en affärsplan. Joakim Leonardson
Lokal: Samernas utbildningscentrum

F Slöjd i butik. Anna Sarri, Nikkaluokta Sarri AB.
Lokal: Samernas utbildningscentrum

LUNCH

13.00–17.00 Workshop. Välj g, h eller i

G Färg och form. Britta Marakatt-Labba
Lokal: Samernas utbildningscentrum

H Digitaliserad formgivning. Lars Rassa
Lokal: Samernas utbildningscentrum

I Smidesteknik och nyheter inom smide. 
Olav Svonni
Lokal: Samernas utbildningscentrum



Slöjd av Håkan Enoksson, Gunhild Tjikkom, Anna-Stina Svakko och Susanne Svonni. Foton: Jon Mihkkal Inga (slöjden) och 
Sámi Duodji.

näring, hantverk och kulturarvprojekt

Projektet Ovddidan /Utveckling innebär:
• möjlighet till handledning i frågor som är direkt kopp-

lade till hantverkskunnande. Du kanske vill lära dig 
en speciell teknik eller hantering av material. Projektet 
hjälper dig att få handledning av en erfaren företagare 
som behärskar det som du vill utveckla. 

• möjlighet att få utvecklas med hjälp av en coach. Coach-
ningen baseras på dina behov och ditt mål. Coachen 
hjälper dig att nå målet. 

Du talar om behovet – vi hjälper dig att hitta en hand-
ledare eller coach! Vi hjälper också till med frågor om 
företagande, finansiering m.m. Projektet pågår under tiden 
2009-06-01–2010-04-30. Men hör av dig så fort som möj-
ligt så att vi hinner hjälpa dig!

Hur går det då till?

– Du kanske har önskemål om att lära dig mer om hantver-
ket eller fördjupa dina kunskaper inom något område. Säg 
att du tillverkar knivar, men använder köpta knivblad och 
vill lära dig att smida bladen själv. Eller att du vill kunna 
dra och spinna tenntråden själv till dina broderier. Det 
kan också vara att du vill lära dig det absolut senaste inom 
någon teknik. Tala om dina önskemål, så hjälper vi dig att 
hitta en lämplig handledare. Handledaren ger dig råd och 
anvisningar och du arbetar självständigt efter en plan som 
ni tillsammans upprättar.

– Coachen hjälper dig att utvecklas och att uppfylla dina 
mål. Först och främst hjälper coachen dig att ställa upp 
mål och uppmuntra och motivera. Coachen har förstås inte 
svaren och den givna lösningen – en bra coach sporrar och 
peppar sin klient att själv hitta lösningen, en bra coach hjäl-
per sin klient att hjälpa sig själv. Det handlar om att definie-
ra vad man vill och att kunna få ut mer av sin inneboende 
potential, helt enkelt att fokusera. 
 –Vad har du för mål? Vad behövs för att du ska nå dit? 
Är ditt mål att bli företagare eller kombinatör, vilka behov 
har du för att nå dit?  Det kan gälla utveckling, ändring av 
inriktning eller kanske bara att någon ser på dig och ditt 
företag med andra ögon.

Så säger Anna Nilsson, projektledare för ”Ovddidan”. Ta 
kontakt med henne på Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji, 
mobil 070-621 83 55 eller mejl an@sameslojdstiftelsen.com

Du talar om behovet – vi hjälper dig att hitta en handle-
dare eller coach! Välkommen att höra av dig!

Projektet Ovddidan/Utveckling 
– missa inte chansen att få handledning eller coachning!

Genomförande av handledning 
Företagaren Gemensamt Handledaren 

Önskemål, beställningsunderlag   
Presentation av affärsidé, behov, 
önskan, mätbara mål och problem 

 Matchning 

 Nulägesanalys  
Dokumentation/logg* över 
delmål, tidsplan och 
genomförande. 

Formulera delmål 
(prioriteras), 
handlingsplan och 
aktiviteter med tidsplan. 

Dokumentation/logg* över 
genomförandet och kontakter 
med företagaren.  

  Planering 
  Introduktion 
 Genomförande, stegvis  
  Handledning 
  Inspiratör 
 Material  
 Verktyg  
 Arbetsteknik  
 Problemlösning  
Självständigt arbete  Återkoppling 
  Beröm, konstruktiv kritik och 

korrigeringar 
Initiativ och reflektioner   
Utvärdering**  Utvärdering** 
 
Genomförande av coachning 
Företagaren Gemensamt Coachen 

Önskemål, beställningsunderlag   
Presentation av affärsidé, 
behov, önskan, mätbara mål och 
problem  

 Matchning 

 Nulägesanalys  
 Formulera delmål 

(prioriteras), handlingsplan 
och aktiviteter med 
tidsplan.  

Planering 

  Introduktion 
 Formulera delmål 

(prioriteras), handlingsplan 
och aktiviteter med 
tidsplan. 

 

 Genomförande, stegvis*  
Dokumentation/logg 
över delmål, tidsplan och 
genomförande. 

 Dokumentation/logg 
över genomförandet och 
kontakter med företagaren. 

Utvärdering**  Utvärdering** 
 
*Löpande under hela handläggningstiden 
**Utvärdering tillsammans med projektledare. 

Företagaren och Handledaren/Coachen förbinder sig att lämna ifrån sig dokumentationsmaterial, logg 
och utvärderingsmaterial till Sameslöjdstiftelsen. Detta material ska användas till utvärdering av 
projektet Ovddidan och till slutrapportering av projektet.  

Handlingsplan och loggbok rapporteras in till projektledaren, gärna via mejl.  
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