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Västarvet är Sveriges största 
förvaltning för natur- och kultur-
arv. 
 Västarvet bedriver regional 
konsult- och konsulentverksam-
het inom åtta områden :

Arkeologi

Byggnadsvård

Konservering

Kulturmiljö

Naturmiljö

Slöjd

Utställning & pedagogik

Utveckling & projektstöd.

Västarvet driver sex besöksmål :

Göteborgs Naturhistoriska 
 museum

Lödöse museum

Forsviks Bruk

Slöjd & Byggnadsvård

Vänersborgs museum

Vitlycke museum

Detta är Slöjd i Väst
På enheten Slöjd i Väst arbetar sju konsulenter med främjande av hem-
slöjd. Arbetet utförs i nära samverkan med ideella organisationer, pro-
fessionella utövare samt kultur- och utbildningsinstitutioner. Verksam-
heten är inriktad mot barn och ungdom, slöjd som näring, mångkultur, 
internationella samarbeten, social, ekonomisk och ekologisk hållbar ut-
veckling samt kunskapsförmedling. 

Hemslöjd är mer än kulturarv och tradition. Det är en mångfald av 
nya uttryck, arbetssätt, hybrider och nätverk. Med utgångspunkt från 
traditionell textil- och hårdslöjd och främjande av det immateriella kul-
turarvet har verksamheten både kulturpolitiska, näringspolitiska och ut-
bildningspolitiska dimensioner. Hemslöjd är ett kulturarv som bidrar 
till social hållbarhet, eget skapande och är dessutom en samtida kultur- 
och näringsgren med många aktiva utövare. Nya influenser, begrepp 
och rörelser berikar området : till exempel craftivism – en rörelse där 
politisk aktivism manifesteras genom handarbete, makerrörelsen med 
högteknologiska inslag i hantverksproduktion, gerillaslöjd, kravallslöjd, 
queerslöjd med mera. Den regional konsulentverksamhet har sina kon-
tor i Borås, Floda, Skövde och Göteborg. Slöjd i Väst är även med och 
driver besöksmålet och resurscentret Slöjd och Byggnadsvård på Nääs. 

Verksamheten inom Slöjd i Väst drivs av Västarvet på uppdrag av 
 Västra Götalandsregionens Kulturnämnd. Hemslöjdsfrämjande verk-
samhet är också ett av sju verksamhetsområden som ingår i kultursam-
verkansmodellen och regionens kulturplan.

Hemslöjd är ett område som ligger nära näringslivet och lämpar sig 
väl för att skapa möten, dialog och utbyten mellan människor med oli-
ka kultur och bakgrund.

Utvecklingsinsatser för Hemslöjd i Västra Götalands Regionala Kultur-
plan 2013–2015 :

• Vidareutveckla samarbetet med föreningar, nätverk, företa-
gare och organisationer i regionens alla 49 kommuner samt öka 
barn och ungas utövande.

• Stärka hemslöjden som näringsgren samt utgöra en regional 
resurs inom turism både genom stöd till verksamheter och nä-
ringslivsutveckling av varor och tjänster.

• Främja internationalisering och kulturell pluralism.
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Strategiska mål 2015 :
Under 2015 har Slöjd i Väst arbetat enligt Kulturnämndens följande 
uppdrag till Västarvet :

1. Västarvet är en efterfrågad kunskapsorganisation av staten, 
kommuner, civilsamhälle, näringsliv, folkbildning och univer-
sitet.

2. Västarvet är en resurs som är angelägen för invånarna i ut-
vecklingen av natur- och kulturarv.  

3. Västarvet är en central och väl nyttjad aktör för hållbar plats- 
och samhällsutveckling.

4. Västarvet är en efterfrågad resurs för internationalisering av 
kulturarv. 

5. Medarbetar- och organisationsperspektiv

Västarvet är en attraktiv arbetsplats

Västarvets organisation stödjer ett regionalt arbetssätt

Året i siffror

• Antal kurser 30

• Antal deltagare i kurser 225

• Antal medlemmar i sticknätet 500

• Antal barn på Barnens dag på Nääs 6000

• Antal slöjdklubbar i regionen 11

• Antal gillare facebook 1941

• Antal följare twitter 406

• Antal följare pinterest 166

• Antal följare instagram 1395
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Barn 
Slöjdklubbens slöjdhandledarutbildning
För femte året i rad utbildar vi pedagoger och slöjdare 
i den populära Slöjdklubbens handledarutbildning. I 
år har den genomförts på två platser, Skövde och Borås, 
och tjugosju deltagare är nu utbildade för att kunna leda 
slöjdklubbspedagogisk verksamhet för barn i åldern 7 
till 13 år. I kursen har ingått en olycksfallsutbildning 
ledd av Röda Korsets utbildare. 

Under de senaste fem åren har 125 personer genom-
gått utbildningen. De slöjdhandledare som gått utbild-
ningen de tidigare åren erbjöds fortbildning i samband 
med Rekofestivalen på Nääs. Detta arrangerades av 
Studieförbundet Vuxenskolan.

Klicka här för att se när slöjdhandledarna lär sig 
slynga band i storformat. 

Tjugosju personer har under 2015 genom-
gått  Slöjdklubbens handledarutbildning. 
 Utbildningen har genomförts på två orter  
och omfattat nio heldagar

https://www.youtube.com/watch?v=FfJ0-70uYxk
https://www.youtube.com/watch?v=FfJ0-70uYxk
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dagen tillsammans med en stor mängd organisationer 
och före tag. Slöjd i Väst erbjöd förutom Trädgårdsslöjd 
även en prova-på-slöjdklubb där barnen fick tova bol-
lar samt en gratis workshop i drakbygge. 

Handkonster
Fem skolklasser bjöds in att vara med i workshopen 
Handkonster på Textilmuseet, Bohusläns museum, Vit-
lycke museum och Göteborgs Naturhistoriska Museum. 
Deltagarna fick pröva på handarbete som scenkonst och 
slöjdkonst. Efter dessa fem testomgångar ska koncep-
tet erbjudas till fler skolklasser. Handkonster skedde i 
samarbete med gruppen Big Wind.

Bio( u )topier i  
Närhälsans väntrum – en förstudie
En barnutställning i Närhälsans väntrum i regionen 
har under hösten idéutvecklats. Konceptet Bio( u )to-
pier har arbetats fram av en slöjdare och två konstnä-
rer och bygger på fem flyttbara skåp med slöjdade djur 
och naturscener samt videoverk från olika naturtyper 
i regionen. Idén är att skåpen skall finnas två månader 
i varje väntrum och under de två år som det planeras 
för kommer etthundratjugo väntrum att få möjlighet 
att visa utställningarna.

Kulturkalaset
Sveriges troligtvis största slöjdevenemang för barn 
hölls återigen i Trädgårdsföreningen under Göteborgs 
Kultur kalas. En slöjdklubb på tvåtusen kvadratmeter 
fylldes av aktiviteter under hela Kulturkalaset. I åtta oli-
ka verkstäder kunde barnen göra en björktavla, slakta 
en t-shirt, prova mosaik, origami och väva fritt. 

Slöjdklubben på Barnens kulturkalas har varit ett 
stående inslag i flera år. Aktiviteterna har efter hand 
blivit fler och utrymmet större. I år var Slöjdklubben 
en huvudattraktion på Barnens kulturkalas. Tusentals 
barn deltog och ett tjugotal handledare var engagera-
de, något som enbart varit möjligt i det nära samarbete 
Slöjd i Väst haft med Göteborg & Co, Studieförbundet 
Vuxenskolan Konsthantverkscentrum, Kultur i Väst, de 
tre länshemslöjdsföreningarna, Halmens hus, projektet 
Stilmedveten, och inte minst de enskilda handledare 
som alla gjort en enorm insats för att skapa ett lyckat 
arrangemang.

Barnens dag på Nääs 
Omkring sextusen barn deltog på Barnens dag som ar-
rangerades på Nääs i september. Slöjdare som deltagit i 
sommarutställningen Trädgårdsslöjd på Nääs närvarade 
och barn fick prova att slöjda själva. Lerums kommun 
och Studieförbundet Vuxenskolan låg bakom tema-
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Unga
Slöjdläger
Ett slöjdläger genomfördes i Härryda under fyra dagar i augusti. Initiativ-
tagare och arrangörer var två före detta studenter på kandidatutbildning-
en Ledarskap i slöjd och kulturhantverk som med stöd av Slöjd i Väst, 
Studieförbundet Bilda och Kultur Ungdom genomförde lägret. Lägrets 
målgrupp utgjordes av unga slöjdintresserade i åldern 13 till 30 år och 
omfattade tre workshops : bokbindning, spånad och tovning samt skinn 
och läder. Lägret hade tjugotre deltagare från olika platser runt om i 
Sverige. Intresset hos målgruppen var stort, hos både tjejer och killar. 
Lägret möjliggjorde för unga slöjdare att träffas kring sitt gemensamma 
intresse samt att utveckla det intresset tillsammans. 

Unga gästpostare på Instagram
Under hösten 2015 har Slöjd i Väst satsat mer på att tillgängliggöra 
slöjd genom sociala media. Den största satsningen har gjorts på mikro-
fotobloggen Instagram, som är det mediet som ökar mest i användning 
hos de svenska internetanvändarna. Under hösten har vi lånat ut vårt 
insta gramkonto till unga slöjdutövare i Västra Götalandsregionen. Syf-
tet är att visa upp ungas engagemang i slöjden samt skapa delaktighet 
och dialog kring slöjdande. Satsningen har lett till ökad diskussion och 
aktivitet på kontot. 

Gästpostaren har fått låna Slöjd i Västs konto för en vecka, och ges 
möjlighet att visa upp, diskutera, problematisera, berätta om, ifrågasätta 
och sprida slöjd ur sina egna ögon. Under hösten har tolv unga slöjdare 
delat med sig av reflektioner kring bland annat textil, keramik, skulp-
tur, making och träslöjd. 

Praktikanter
Under fem veckor deltog fem praktikanter från kandidatprogrammet 
Ledarskap i slöjd och kulturhantverk vi Göteborgs universitet i Slöjd 
i Västs ordinarie arbete. De jobbade bland annat med utställning, pla-
nering av pop up-butik, idéutveckling, nätverksbyggande och adminis-
trativt arbete. 

Till vänster : Khamid  Dzhabrailov, 
 Annika Holmdahl, Emma Ihl, Beatrice 
Lovén och Sayaka Lind var under hösten 
praktikanter på Slöjd i Väst.

#slö
jdläger1

5

Antalet följare på Slöjd i Västs 
instagramkonto har under året 
ökat med 350 procent, från 398 
till 1 395 följare.
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Jämställdhet och mångfald
West Pride med Slöjd Deluxe
Slöjd Deluxe bjöd under årets West Pride in till workshopen »Utnämn 
dig själv !« på Världskulturmuseet i Göteborg. Med inspiration från täv-
lingen Miss Universum kunde deltagarna tillverka personliga ordensband 
med budskap som representerar en själv eller något en står för.  Det var 
femte året i rad som Slöjd i Väst stöttar ett slöjdprojekt som fokuserar 
på mångfald och inkludering under festivalen. 

Ta i hand 
Ta i hand är ett projekt som utgår från slöjd och skapande för att bilda 
möten och gemenskap. Genom att på öppna träffar slöjda tillsammans, 
dela erfarenheter och upptäcka likheter såväl som nya kunskaper syftar 
projektet till att minska segregationen och samskapa något positivt. Ta 
i hand verkar för att öka kulturutbudet i förortsområden och på lands-
bygd, områden som ofta hamnar i skymundan bredvid innerstadens 
dominans. Ta i Hand är inne på sitt andra projektår.

Klicka här för att läsa Ta i hands projektrapport.

Internationell samverkan – Vilnius
Kulturnämnden i Västra Götaland har skrivit ett samarbetsavtal med den 
litauiska regionen Vilnius. Under 2015 genomfördes ett antal matchma-
king-arrangemang för att hitta lämpliga former för det fortsatta samar-
betet regionerna emellan. Slöjd i Väst deltog som en utav tre represen-
tanter från Västarvet i en matchmaking på plats i Vilnius. Förutom in-
blick i den litauiska kulturpolitiken fick vi kontakt med ett av Vilnius 
större kulturarvsprojekt som syftar till att utveckla ett hantverkscenter 
i huvudstaden. Västarvet blev inbjudna att presentera vår slöjdverksam-
het på en konferens i Vilnius där frågan om ett framtida hantverkscenter 
skulle diskuteras. Under konferensen beskrevs bland annat den snabba 
uppbyggnaden av lokala hantverkscenter som sedan 2009 skett i hela Li-
tauen, även utbildningssystem för slöjdare och certifiering av desamma 
diskuterades. Vi bidrog till konferensen genom en föreläsning om hur vä-
gen till en samtida slöjdpraktik kan se ut i  Sverige idag ; om utbildningar, 
arbetssätt och uppdragsgivare. Under våren 2016 planerar en delegation 
från Vilnius att besöka Västra Götaland för att studera vår verksamhet. 

Internationell samverkan – kulturnätverket Oracle
Slöjd i Väst är medlem i det europeiska kulturnätverket Oracle. Ett 
nätverk av cultural managers från hela Europa och andra världsdelar. I 
år deltog vi på en nätverksträff i samband med kulturhuvudstadsåret i 
Pilsen, Tjeckien, med temat Building Trust in Turbulent Times. Under 
mötet diskuterades kulturens roll i ett socialt hållbart samhälle. 

Följ Ta i Hand på facebook för 
information om kommande ak-
tiviteter. https://www.face-
book.com/ta.i.hand.projektet 

http://www.slojdivast.se/upload/Vastarvet/Slojd_i_Vast/Tjanster/Ta_i_hand_rapport.pdf
https://www.facebook.com/ta.i.hand.projektet
https://www.facebook.com/ta.i.hand.projektet
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Femtio personer deltog på 
Sticknätets stickdag på 
 Kinnekulle i augusti. 

Samarbete med civilsamhället
Träslöjdsnätverk
För att skapa fler mötesytor för träslöjdare i regionen genomfördes en 
nätverksträff på Borås museum där åtta slöjdare deltog. Träffen var en 
möjlighet för slöjdarna att presentera sig och berätta om sina behov till-
sammans med oss. Det fanns en önskan i gruppen att fortsätta att träf-
fas en gång i månaden. Under 2016 kommer fler träffar att genomföras 
på fler platser i regionen.

Sticknätverk 
Sticknätet är initierat av Slöjd i Väst och har funnits i tretton år. Alla 
stickintresserade i Västra Götaland är välkomna och idag har vi sexhund-
ra medlemmar. Nätverket är ett forum där medlemmarna utbyter idéer 
och lär av varandra. Via fyra nyhetsbrev per år och en stickblogg för-
medlas information om stickcaféer och olika stickevenemang i regionen. 

Slöjd i Väst och Sticknätet arrangerar varje år en vandringsutställning 
i regionen. Under våren visades stickutställningen Havet på Lödöse mu-
seum, Slöjdens Hus i Skövde, Grötö och Stenungssund bibliotek. Stick-
nätverket arrangerade en stickdag på Kinnekulle samt det årliga stick-
eventet på Textilmuseet i Borås.
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Samverkan med Väv i Väst
Väv i Väst är en regionförening inom Riksföreningen 
för handvävning som vi under tre år har haft samver-
kan med i form av informationsträffar där även Kul-
tur Halland deltagit. Träffarna sker två gånger per 
året. 2014 anordnade vi ett lyckat Vävsymposium på 
Rydals museum tillsammans och nu pågår planering 
av ett nytt symposium på Blå Stället i Angered våren 
2016. Under 2015 har Slöjd i Väst samverkat med väv-
aktiviteter på Barnens kulturkalas i Trädgårdsfören-
ingen, Göteborg.

Samverkan med hemslöjdsföreningar
Två gånger per år arrangeras regionmöten med Slöjd 
i Väst och de tre länshemslöjdsföreningarna där vi de-
lar information och verksamhetsplaner med varandra. 
Föreningarnas medlemstidning, Till Handa, ges ut med 
stöd av Västarvet.

DigiVäv
Projektet DigiVäv syftar till att utveckla en interaktiv, 
deltagardriven mötesplats för att bevara och utveckla 
vävning och nå nya, gärna unga, målgrupper. I projektet 
testas och utvecklas nya former för medskapande och 
deltagardriven dokumentation. DigiVäv har pågått i två 
år. Under 2014 fokuserades på filmning samtidigt som 
projektet fick en egen sida på www.textilhemslojd.se/
projekt/digivav. 2015 har fokus legat på sociala medier 
med utveckling av facebooksidan och ett instagram-
konto med gästpostande vävare. Den första av en serie 
kurser i sociala media för vävstugor och hemslöjdsför-
eningar har startat i Skövde. Under två eftermiddagar 
introduceras olika sociala medier och deltagarna får ta 
del av strategier för att skapa och publicera innehåll, 
nå ut med budskap och bli en del av vävcommunity 
på sociala medier. 

Klicka här för att se filmerna på Digivävs youtube-
kanal. 

http://www.textilhemslojd.se/projekt/digivav
http://www.textilhemslojd.se/projekt/digivav
https://www.youtube.com/channel/UCad0QQmSkhIRzBFdcP75d1A
https://www.youtube.com/channel/UCad0QQmSkhIRzBFdcP75d1A
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Hållbar utveckling
Rekofestivalen
För andra året i rad arrangerades Rekofestivalen på 
Nääs med workshops och föreläsningar om slöjd och 
byggnadsvård. Festivalen blandar gammal och ny tek-
nik, handens kunskap, teori och praktik, tips och råd. I 
årets utbud fanns fyra olika kurser, försäljning av ekolo-
gisk eller närodlad mat, utställningar och tjugonio pro-
grampunkter med allt från föredrag till workshops. Att 
besöka festivalen och delta i samtliga programpunkter 
var helt gratis, endast kurserna var avgiftsbelagda och 
krävde föranmälan. Festivalen lockade uppskattnings-
vis cirka femhundra besökare. 

Festivalen är ett samarbete mellan Västarvet, Studie-
förbundet Vuxenskolan, Tidskriften ÅTER samt en 
mängd olika föreningar och privata aktörer inom slöjd 
och hållbart byggande

Klicka här för att se en film från Rekofestivalen

HantverksHub
Under sommaren stod utställningen HantverksHub 
i utställningslokalen Stallet på Botaniska trädgården 
i Göteborg. Utställningen gestaltades med stora foto-

grafier av slöjdens och byggnadsvårdens material och 
redskap. HantverksHub var framtagen av Slöjd i Väst 
och Slöjd & Byggnadsvård för att marknadsföra vårt 
gemensamma kursutbud.

Ur Björk
Nätverket Ur Björk :s vandringsutställning som produ-
cerats med stöd av Slöjd i Väst och hemslöjdskonsulen-
terna i Värmland har under året visats på fem platser :

• 7 februari–25 april Leksands Kulturhus

• 2 maj–13 juni Silvanum, Gävle

• 20 juli–30 augusti Österbybruk, Uppland

• 6 september–4 oktober Mauihagen, Lille-
hammer, Norge

• 17 oktober–28 november Hemslöjden i Skå-
ne, Landskrona, Skåne

https://www.youtube.com/watch?v=x4ENYAtJ3xw
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Allt om Björken
Som en fortsättning på utställning-
en Ur Björk har en förstudie ge-
nomförts och ett pedagogiskt kon-
cept med björktema börjat ta form. 
Konceptet riktar sig till högstadie-
elever och är ett möte mellan natur-
vetenskap och slöjd. Under våren 
2016 kommer konceptet att testas 
genom ett tiotal pilotomgångar till-
sammans med skolelever i årskurs 
sju i Borås. Detta görs i samarbete 
med pedagoger på Borås museum. 
Samtidigt kommer Ur Björk-utställ-
ningen att visas på Borås museum. 
Lärare och annan pedagogisk perso-
nal kommer bjudas in till fortbild-
ning och ett handledningsmaterial 
kommer att tas fram i syfte att spri-
da konceptet vidare. 
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Kunskapsförmedling
Kursverksamhet
Vi erbjuder korta slöjdkurser av hög kvalitet för att väcka intresse för 
eget skapande hos nybörjaren såväl som den redan kunnige. Genom 
våra professionella handledare förmedlar vi kunskap om slöjdens mate-
rial och tekniker på ett ekologiskt hållbart sätt.
Kursutbudet är omfattande och utgör den största delen av Slöjd & Byggnads-
vårds samlade kurser, riktat till hela regionen för alla med intresse för kulturarv  
och handens kunskap. 

Varje deltagare lämnar en utvärdering om upplevelser i samband med 
kurs och via dessa vet vi att samtliga genomförda kurser har gett posi-
tiva avtryck. Merparten av Slöjd i Västs kurser går på Slöjdseminariet 
på Nääs, några i Borås och några i Tollered. 

De här kurserna  
genomfördes under 2015 :
Skärsvarvning – grund
Skärpa verktyg, tre kurser
Smide – grund, två kurser
Sashiko
Smide – fortsättning, två kurser
Naturlig garvning
Vävning för nyfikna
Lådbil – barn & vuxna
Tovade fårfällar, tre endagskurser
50- och 60-tals broderi
Luffarslöjda tillsammans –  
barn & vuxna
Tälj tillsammans –  
barn & vuxna, två kurser 
Pilkorg
Täljda rör
Kreativt bokbinderi
Korg och fågelbord
Brickvävning
Skärsvarvning – fortsättning
Grannlåtsbroderi
Präglade, tampade näverburkar
Luffarslöjd
Mönsterskärning  
och färgsättning
Gammaldags julpynt



20           Verksamhetsberättelse 2015 

Trettiofem personer från hela 
Västra Götaland medverkar i 
Dräktrådet.

Dräktråd
Slöjd i Väst samordnar frågor som gäller kunskap om folk- och bygde-
dräkter i Västra Götaland. I Skaraborg, Älvsborg och Göteborg/Bohus-
län finns organiserade dräktgrupper som består av representanter från 
dräktföreningar och institutioner. Dessa samverkar i ett länsövergripande 
Dräktråd där Slöjd i Väst ansvarar för att samordna verksamheten och 
anordna gemensamma Dräktrådsmöten två gånger per år. År 2015 hölls 
en träff i Husaby Hembygdsgård och en i Gammelgården i Bengtsfors.

En årlig aktivitet är Dräktbytardagen på Gräfsnäsgården, Göteborg. 
Dit kan den som vill lämna in dräktplagg för försäljning.

Arena Gullspång och Arena Munkedal
Två gånger per år arrangerar Västarvet Arenaveckor i, och tillsammans 
med två av regionens kommuner. Under året deltog Slöjd i Väst på 
Arena Gullspång och Arena Munkedal. I Hova i Gullspångs kommun, 
hölls tillsammans med Västarvets konservator, föredraget »Ta hand om 
gamla föremål och testa sociala media« för hembygdsföreningar. Vi höll 
även ett föredrag om Craftivism för en hantverksgrupp med asylsökan-
de utanför Gullspång. 

I Munkedal medverkade vi med utställningen Vävning för alla, pro-
ducerad av Sveriges textila hemslöjdskonsulenter, på Gamla Bruket. Vi 
genomförde även en visning av vävutställningen och pratade vävning 
med intresserade kvinnor och män. När föreningen Munkedals slöjd 
hade öppet hus i sina slöjdverkstäder fanns vi tillgängliga för samtal 
och konsultation. 

I Hantverkshuset i Hova höll Västarvet 
föreläsning under Arena Gullspång.
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Bok & bibliotek
På Bok & biblioteksmässan deltog Slöjd i Väst tillsammans med Hem-
slöjdens förlag och tidningen Hemslöjd. I montern hölls demonstratio-
ner, filmvisning och kortare föreläsningar. 
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Slöjdens Hus i Skövde
Slöjdens Hus i Helénsparken, Skövde har under året 
varit flitigt utnyttjad som utställningslokal med tolv 
utställningar. Utställningarna kommer till i samverkan 
mellan Slöjd i Väst, Skaraborgs Hemslöjdsförening och 
slöjdare/konsthantverkare/konstnärer/utbildningar.

En luffares trådarbeten förr i tiden, o dagens trådarbe-
ten – Arne Andersson

Havet – Sticknätverket 

I förändring – Frida Arwidsson och Emil Kjellberg

Träbildhuggeri som förgyller – Träbildhuggarutbild-
ningen i Tibro

Kyrkliga textilier – Margret Kållberg

Från nål till rakel – Textilutbildningen på Mullsjö 
folkhögskola

Bosniska broderier – Broderihjulet NBV

Täljda fåglar – Rolf Barr

Skaraborgsslöjdarna 40 år – Skaraborgsslöjdarna

Broderiskatt – Broderiakademin i Skövde

Broderiglädje – Broderiakademin i Skövde

Julutställning på Slöjdens Hus – Försäljningsutställ-
ning med 28 slöjdare

Samarbeten med Borås museum
Slöjd i Väst medverkar vid planering och genomförande 
av arrangemang på Borås Museum och Textilmuseet i 
Borås. I år har vi bland annat medverkat vid slöjd- och 
spelmansstämma och julmarknad på Borås Museum 
samt Stickhappening på Textilmuseet. Konsulenterna 
arbetar också tillsammans med Borås  Museer för att ut-
veckla bättre pedagogiska utrymmen på Borås Museum.

Arne Andersson ställde ut trådarbeten som han samlat in eller 
tillverkat själv i Slöjdens hus
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Näring
Slöjdföretagare
I vårt register med slöjdföretagare i regionen finns 198 personer. Dessa 
mottar fyra nyhetsbrev per år med aktuella händelser så som utställningar 
att söka till, företagarnyheter, stipendier och efterlysningar av slöjdare 
till olika arrangemang. Som fortbildning för företagare har vi arrang-
erat en kurs i produktfotografering i Skövde där sju slöjdföretagare fick 
tillgång till fotoutrustning samt privat handledning. 

Fat av Marianne Ljungström ( till vänster ) och Martin Eriksson ( till höger ). Fotograferat under workshop i produktfotografering.
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Trädgårdsslöjd på Nääs. Bettina Wingolf var en av utstäl-
larna på Trädgårdsslöjd på Nääs. 
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En röst åt slöjdföretagarna
Tillsammans med Länskultur Gävleborg har Slöjd i Väst givit aktivt 
stöd till slöjdföretagare som velat starta en nationell slöjdföretagarför-
ening. Under 2015 genomfördes bland annat möten med olika aktörer 
inom den organiserade hemslöjdsrörelsen, KIF/KRO med flera och en 
slöjdarförtagarträff arrangerades på Röhsska museet.
Klicka här för att se en film från slöjdföretagarträffen.

Trädgårdsslöjd på Nääs
Årets sommarutställning på Nääs var Trädgårdsslöjd. Under utställningen 
Midvinterfest – Trädgård året om på Bohusläns museum märkte vi att 
det fanns ett stort intresse av just trädgården och fortsatte därför med 
samma tema på Nääs under sommaren. Tjugofyra slöjdare deltog med 
föremål för, eller inspirerade av trädgården. Föremålen som visades fanns 
även till försäljning i butiken.

Midvinterfest
Midvinterfest är vår årliga försäljningsutställning för slöjd och konst-
hantverk på Bohusläns museum i Uddevalla. I år sker utställningen för 
tjugotredje gången. Temat var resan och femtiofyra slöjdare från hela 
regionen medverkar. Utställningens formgivning, bildmaterial, texter 
och slöjd speglar juletidens familjeresande.

Syftet med Midvinterfest är att visa ett brett utbud av hållbar, lokalt 
tillverkad slöjd och konsthantverk och samtidigt få besökaren att upp-
täcka kvaliteten och personligheten i det handgjorda. Den är också en 
kanal för utställarna att synas och sälja. Under utställningen såldes slöjd 
för 385 000 kronor.

54 slöjdare sålde slöjd för 
385 000 kronor på försäljnings-
utställningen Midvinterfest 

https://vimeo.com/151135384
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Slöjdmarknad på Kronhusbodarna
För tredje året i rad anordnade Kronhusbodarnas företagarförening och 
Slöjd i Väst marknad i Kronhuset, Göteborg. Här deltog ett trettiotal 
slöjdare och konsthantverkare som visade och sålde allt från smide till 
textil. Även hantverkarna i Kronhusbodarna hade öppet sina verkstäder 
och butiker. På gården fanns det möjlighet att prova på smide, binda med 
gräs och mossa, dreja och skapa med porslinsmosaik. Nytt för i år var 
de två klädvisningarna med unika plagg som visades på Kronhusgården. 

Folk och Form [affär]
I december testade nätverket Folk och From ett nytt pop-up koncept för 
julförsäljning i Göteborg : Folk och Form [affär]. Förutom att erbjuda 
en mix av vad Västra Götaland har att erbjuda inom slöjd, konsthant-
verk och småskalig design var målet att utveckla ett försäljningskoncept 
som ska kunna användas runt om i regionen. 

Urvalet till [affär] skedde genom en audition där resultatet blev mer 
än etthundrafemtio unika produkter från femtio kreatörer. Försäljning-
en skedde under en helg fredag till söndag i december där fredagskväl-
len hölls öppen till midnatt med vernissage och performance. Helgens 
försäljning slutade på 45 000 kronor. 

Bakom nätverket Folk och Form står Slöjd i Väst/Västarvet och Konst-
hantverkscentrum, som arbetar för en större produkt- och tjänstemark-
nad inom slöjd och konsthantverk i Göteborg. 
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Birgitta Olausson ( ovan till vänster ), Ulrika Roslund Svensson ( ovan till höger ), Carin Henning ( nedan till vänster ) och Tommy 
Hansson ( nedan till höger ) deltog på Folk och Form [affär] Foton Annika Holmdahl 
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Personal
Kompetensutveckling för medarbetarna
Under 2015 har medarbetare hos Slöjd i Västs bland 
annat fått fortbildning i mänskliga rättigheter, sociala 
medie-strategier, motorsågskörkort och cultural project 
managent. Slöjd i Västs medarbetare deltar i Nämnden 
för hemslöjdsfrågors informationskonferenser och Väst-
arvets personaldagar.

Styrelser och andra uppdrag
Under året har vi suttit som ledamöter i flera styrelser : 
Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter, Svenska 
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Svenska Väv-
rådet, SACO Västarvet. Vi deltar även som adjungera-
de i de tre länshemslöjdsföreningarnas styrelsemöten.
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Slöjd i Väst har månatliga personalmöten då hemslöjdskonsulenterna från de fyra kontoren möts och diskuterar gemensamma frågor.
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Vill du veta mer? Här når du oss :
Slöjd i Väst
Parkgatan 29, 504   39 Borås
Tfn  : 010-441   42   00
slojdivast@vgregion.se

Borås
Torbjörn Lindström, Enhetschef
Tfn  : 010-441   43   52 Mobil  : 0706-62   68   06
torbjorn.lindstrom@vgregion.se

Hillevi Gunnarsson
Tfn  : 010-441   43   53 Mobil  : 0706-62   68   02
hillevi.gunnarsson@vgregion.se

Niclas Hallberg
Tfn : 010-441   43   59 Mobil : 0706-62   68   03
niclas.hallberg@vgregion.se

Elin Thomasson
Tfn : 010-441   43   53 Mobil : 0700-82   43   13
elin.thomasson@vgregion.se

Sara Degerfält
Tfn : 010-441   43   51 Mobil : 0700-20   64   38
sara.degerfalt@vgregion.se

Nääs
Tobias Havaas,
Mobil : 0706-62   68   05
tobias.havaas@vgregion.se

Ann Hammarberg
Tfn : 010-441   43   54 Mobil : 0706-62   68   01
ann.hammarberg@vgregion.se

Skövde
Carl Olof Engström
Tfn : 010-441   43   56 Mobil : 0706-62   68   08
carlolof.engstrom@vgregion.se

Mia Lindgren,
Tfn : 010-441   43   55 Mobil : 0706-62   68   07
mia.lindgren@vgregion.se

Göteborg
Susanne Harrysson
Mobil: 0706-62   68   04
susanne.harrysson@vgregion.se

Du kan också följa Slöjd i Väst 
på facebook, twitter och  
instagram
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mailto:torbjorn.lindstrom@vgregion.se
mailto:hillevi.gunnarsson@vgregion.se
mailto:niclas.hallberg@vgregion.se
mailto:elin.thomasson@vgregion.se
mailto:sara.degerfalt@vgregion.se
mailto:tobias.havaas@vgregion.se
mailto:ann.hammarberg@vgregion.se
mailto:carlolof.engstrom@vgregion.se
mailto:mia.lindgren@vgregion.se
mailto:susanne.harrysson@vgregion.se
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Tack till våra samarbetsparter
ADA

August Abrahamssons stiftelse

Bohusläns museum

Borås Museum/Textilmuseet

Botaniska trädgården Göteborg

Dalslands Konstmuseum

De sju häradernas hemslöjdsförening

Dräktrådet Västra Götaland

Folk och Form

Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter

Företagarföreningen Kronhusbodarna

Grevbäcks Hembygdsförening

Grebbestads folkhögskola

Göteborg och Bohusläns ideella hemslöjdsförening

Göteborgs Universitet, Ledarskap i slöjd och kultur-
hantverk

Göteborg & Co

Halmens Hus

Högskolan för design och konsthantverk

Hemslöjdens förlag

Integrationsnätverk i Biskopsgården

Interaktiva Institutet

Konsthantverkscentrum

Kultur i Väst

Läcköstiftelsen

Kultur Ungdom

Mölnlycke kulturhus

Nämnden för Hemslöjdsfrågor

Nyföretagarcentrum

Nääs Konsthantverk

Pussel Borås

Sveriges Hemslöjdsföreningars Riksförbund

Skaraborgs hemslöjdsförening

Slöjdare i Västra Götaland

Slöjd Deluxe

Stenebyskolan

Sticknätet i Västra Götaland

Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Vuxenskolan Borås

Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg

Studieförbundet Vuxenskolan Tibro

Studieförbundet Vuxenskolan Götene

Studieförbundet vuxenskolan Mariestad

Studieförbundet Vuxenskolan Mölndal

Studieförbundet Vuxenskolan Lerum

Studieförbundet Vuxenskolan Skövde

Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland

Studieförbundet Vuxenskolan Vänersborg

Studieförbundet Vuxenskolan Åmål

Svenska Vävrådet

Tibro museum

Ulricehamns kommun

Västergötlands museum

Väv i Väst

Älvsborgs läns hemslöjdsförbund




