
   

Verksamhetsberättelse 2010 
Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland 

               
 
 
 
               



 

1. Övergripande mål för konsulentverksamheten 
Hemslöjden är en del av vårt kulturarv. Genom slöjden kan levande kunskap bevaras, 
återskapas, utvecklas, brukas och synliggöras. Hemslöjden ger möjligheter till försörjning 
i en småskalig verksamhet som ofta är en binäring och ett komplement. Hemslöjden 
bevarar kunskaper om naturmaterial, energisnål teknik och återbruk. Slöjden ger stora 
möjligheter till eget skapande på alla nivåer av skicklighet och erfarenhet. 
Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland (HVG) skall öka intresset för, kunskapen om 
och utövandet av hemslöjd i hela regionen. Både kulturpolitiskt, näringspolitiskt och 
kunskapsförmedlande perspektiv skall anläggas.  
 
Verksamhetsmål 
– Att öka hemslöjdens tillgänglighet och utveckla slöjdnäringen. 

– Att öka intresset för, kunskapen om och utövandet av hemslöjd i hela regionen.  
– Att arbeta utifrån ett närings-, kulturarvs- och kunskapsförmedlande perspektiv. 

– Att allt arbete skall genomsyras av ett mångkulturellt perspektiv. 
– Att delta i utvecklingsarbetet kring regionens arrangörsstöd och bygga ut samverkan 

med annan konsulentverksamhet inom kultursektorn. 
– Att utveckla stödet till och samverkan med vissa regionalt intressanta slöjdaktörer, där 
Nääs och Halmens hus är prioriterade. 

 
Hemslöjdskonsulenterna ingår i Västarvet, som är Västra Götalandsregionens förvaltning 
för natur och kulturarv. 
 

2. Prioriterade mål och insatser det gångna året 
 

Sammanfattning 
Verksamheten har till större delen genomförts enligt 2010 års verksamhetsplan (Dnr 
NOK 953-2009).  

2010 har HVG prioriterat  
• Barn och ungdom - genom satsningar på slöjdhandledarutbildningar och 
ungdomsverksamhet. 
• Näring – genom projektet Bod2010 och omstartad slöjd/byggnadsvårdsbutik på Nääs, 
projekt Får Get Lamm, mässor och utställningar med försäljning och medverkan i 
nationell näringsgrupp. 
• Hållbar utveckling genom projekt Bod 2010, materialutställning på Källnäs, deltagande 
i   nationell miljögrupp, innehållsarbete inför lansering av bloggen Slöjd Håller samt Den 

samtida hemslöjden. 

• Öka slöjdintresset - genom utställningar, workshops, kurser, webbsatsningar och 
genomtänkt varumärkesplattform, kommunikationsplan och annonskampanjer. 
 
Verksamheten har omfattat alltifrån deltagande i en ungdomskongress anordnad av 
International Organization of Folk Art i Kina; Slöjdklubbshandledarutbildning för 
nysvenska mammor i Göteborg; Vandringsutställningen Skåp Skap Skapa i samarbete 
med hemslöjdskonsulentkollegor i Norge; Projekten Får Get Lamm - Mat – Hantverk – 

Turism; Bod2010; UrSkog; Slöjdupplevelser i Väst; filmdokumentation om korgmakeri; 
förberedelser inför 2011:års Vävmässa i Borås; till Utställningarna Midvinterfest och 
Slöjdglädje, Vårmässan på Nääs, deltagande på Bok & Biblioteksmässan, Hem & 
Villamässan, Mötesplats Skola på Sv Mässan Butiksutveckling, webbutveckling, 
rådgivning och kommunikationsinsatser. 
 
HVG är fortsatt engagerade i Göteborgsförorterna Bergsjön, Biskopsgården och 
Gamlestaden. HVG har yttrat sig i planärenden i Göteborgsförorten Gamlestaden och 



 

stöttar och samarbetar med slöjdare och andra organisationer för att nå våra uppsatta mål 
och genomföra våra uppdrag.  

Detaljerad verksamhetsredovisning och statistik finns i dokumentet 
Verksamhetsredovisning 2009 (Dnr NOK 953-2009(2)). 

 

Mål 1   
Hemslöjdskonsulenterna ska öka intresset för och kunskapen om 
hemslöjd i hela regionen. 
Västarvet - en egen röst i samhället 
Västarvet har kunskap och perspektiv och sätter natur- och kulturarvet på den offentliga agendan. 

Vi har också redskap för att ge andra en röst i samhället. Vi upplevs som angelägna och 

närvarande. 

 
Återrapportering 
Under 2010 arrangerade HVG 5 större länsutställningar/mässor, 6 mindre 
länsutställningar och ca 15 vandringsutställningsnedslag i regionen. Verksamheten har 
omtalats i media med 24 artiklar med 39 bilder i länspressen, 7 artiklar med 25 bilder i 
annan press, 7 radioinslag och ett TV-inslag.   
 
Kommunikationsplaner för enheten och alla dess större projekt och aktiviteter togs fram i 
samarbete med Västarvets marknadsavdelning vilket underlättat och effektiviserat 
kommunikationsarbetet.  
 
Verksamheterna har annonserats i 11 tidskrifter.  
 

• Kloka Hem 3 helsidesannonser + 2 halvsidesannonser 
• Hemslöjden, samtliga nummer, 6 halvsidesannonser 
• Populär historia, 2 helsidesannonser, 1 1/4sidesannons och del i helsidesannons 
• Bussguiden, helsida gemensam med andra Västarvsenheter 
• GP 4 annonser 
• Gård & Torp 3 halvsidesannonser 
• Allt om historia 1/4sides annons 
• Ordfront  

• Regionmagasinet 

• Veteranen 

• Form – 1/2sidesannons 
• Slöjdforum – 1 annons 

 
HVG medverkade i Bok & biblioteksmässan, Hem & Villamässan och Mötesplats Skola 
på Svenska Mässan i Göteborg.  
 
Ca 70 olika föreläsningar och workshops har genomförts på olika platser i  bl.a. Skövde, 
på Nääs, Borås, Uddevalla och Göteborg. Av dessa 70 har 34 varit speciellt inriktade mot 
ungdom. 
 
HVG medverkar i flera samarbetsprojekt och hemsidor på webben, bl.a. slojdhaller.se, 
slojdeniskogen.se, 365slojd.se, vavstugor.se, vastarvet.se, hemslojd.org och 
hemslojden.org. 
 

• HVGs egna hemsida har haft ca 25 000 unika besökare 2010 (ca..18 000 : 2009). 
• Tidningen Till Handa som ges ut i samverkan med Länshemslöjdsföreningar har 

kommit ut 4 gånger i ca 1800 exemplar. 
• HVG har skickat ut 11 nyhetsbrev till 300 prenumeranter. 



 

• Sticknätets nyhetsbrev har skickats ut 3 gånger till 529 prenumeranter.  
• HVG informerar om verksamheten på Blogg, facebook och  twitter. 
• 463 personer gillar Slöjd i Västs facebook-grupp (219 gillade oss 2009). 

 
Den samtida hemslöjden 
Hemslöjdsorganisationens nya varumärkesplattform Den Samtida Hemslöjden används i 
marknadsföringsarbetet och SIV:s personal har medverkat i ett flertal möten och 
workshops både vid framtagandet och spridningsarbetet i samarbete med Nämnden för 
hemslöjdsfrågor, Svenska hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och BVD 
kommunikationsbyrå. 
 
HVG deltar i Västarvets kommunikationsgrupp där strategiska riktlinjer för hela 
Västarvet behandlas. Här sker även fortbildning, informationsutbyte och 
omvärldsbevakning inom området.  
 
Kommentar  
Vår förvaltnings marknads- och kommunikationsavdelning och riksprojektet Den 

Samtida Hemslöjden har hjälpt HVG att utveckla kommunikationsarbetet som blivit mer 
professionellt, effektivare och bättre än tidigare.  
Ny yngre personal, vana vid sociala medier och nya kommunikationssätt, har också 
medfört nya arbetssätt, bättre omvärldsbevakning och bättre kommunikation med yngre 
målgrupper och nya samarbetspartners, samtidigt som vi har en stabilitet i de äldre och 
mer erfarna medarbetarna. 
Vi försöker stödja fortsatt utgivning av papperstidningen Till Handa både med 
arbetsinsatser och köp av tidningen till regionens bibliotek, slöjdskolor och museer. 
 

Mål 2 
Slöjden ger stora möjligheter till eget skapande på alla nivåer av 
skicklighet och erfarenhet. En tillgång i en pedagogik som tar 
hänsyn till att handens och hjärnans kunskap utvecklas 
tillsammans. 
Västarvet - en unik och efterfrågad resurs i det livslånga lärandet  
Västarvets styrka är möjligheten till en tvärvetenskaplig syn på livsbetingelser och 

samhällsutveckling. Vi knyter ihop olika vetenskaper, ställer vårt kunskapsmaterial till förfogande 

och tillämpar en kunskapssyn som utvecklar natur- och kulturarvspedagogiken och möter 

människors olika sätt att lära. 

NFH:s uppdrag: Att öka barns och ungdomars intresse för och utövandet av olika slöjdtekniker. 
Regionens uppdrag: Att stärka och utveckla barns och ungdomars möjligheter till eget skapande 

inom olika slöjdtekniker och att delta i utvecklingsarbetet kring regionens arrangörsstöd och 

bygga ut samverkan med annan konsulentverksamhet inom kultursektorn. 

 
Återrapportering 
 
Med vårt rika utbud på slöjdkurser är vi en av de ledande i landet. 
Av 32 (2009:27 (2008:35)) planerade slöjdkurser på Nääs har 26 (2009:25 (2008:26)) 
genomförts. 

 
I regionen finns nu 8 (2009:7) aktiva slöjdklubbar med ca 70 barn 7-13 år. HVG har 
arrangerat 2 Slöjdklubbshandledarutbildningar, steg1, för nya slöjdklubbshandledare och 
pedagoger med sammanlagt 32 deltagare.  
 
Tillsammans med Skaraborgs ideella hemslöjdsförening har vi genomfört flera slöjdläger 
i Slöjdens Hus i Skövde samt på ungdomars egna initiativ startat Pysselinitiativet(PI) med 
ungdomar i Skövde.   
 



 

En slöjdklubbshandlarutbildning av pilotkaraktär har slutförts under våren i samarbete 
med Integrationsnätverket ”Aktiva Händer” Biskopsgården i Göteborg. Där har de 16 
deltagarna, mammor med annan bakgrund än svensk, träffats 16 fredagar med 
slöjdklubbstema. Under hösten har vi förstärkt den med fyra fördjupningsdagar i slöjd. 
 
Under året har HVG anordnat workshops för studenter på HDK. Ett 20-tal internationella 
studenter på kursen Child Culture Design arbetade med temat ”fiber” på Nääs i tre dagar. 
Växtfiber för färgning, pappersfiber, träfiber och olika textila fiber blev spännande 
leksaker och spel för barn.  
 
Den 15 maj hade den av HVG utvecklade hemsidan: Slöjdupplevelser i Väst premiär. Vi 
har nu fem slöjdföretagare som erbjuder sina tjänster i tolv olika slöjdupplevelse-
erbjudanden som kan beställas direkt från hemsidan. Här erbjuds även koncept som riktar 
sig till skapande skola projekt. 
 
Kommentar 
Genom våra hemsidor och sociala medier når vi många unga målgrupper. Genom 
slöjdklubbar och slöjdklubbshandledarutbildningar når vi barn via de handledare vi 
utbildar. Under året har flera av handledarna som är med på hemsidan varit anlitade av 
skolor. 

Mål 3 
Genom slöjden kan levande kunskap bevaras, återskapas, 
utvecklas, brukas och synliggöras. 
Natur- och kulturarvet är tillgängligt och brukat på ett nyskapande sätt.  
Västarvet ser sina och andras materiella och immateriella samlingar som en central 

kunskapskälla som kan användas i många ännu okända sammanhang. De samlingar vi förfogar 

över vårdas, hanteras och brukas enligt lagstiftning och internationellt fastställda principer. Vi 

har och förmedlar kunskap om hur det samlade natur- och kulturarvet vårdas och görs 

tillgängligt. Den kunskapen kommer alla som äger och förvaltar kulturarvet till del. 

NFH:s uppdrag: Att tillvarata och stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjdens 

materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet. 

Regionens uppdrag: Att vara ledande i Sverige när det gäller kunskapsuppbyggnad och 

utvecklingsarbete på slöjdens område. Att säkerställa och förbättra tillgängligheten till 

medborgarnas kulturarv så som det manifesteras i slöjden. 

 
Återrapportering 
I Västra Götaland finns många utbildningar inom slöjd, konsthantverk och design och fler 
är planerade. Utbildningen slöjd- och kulturhantverk startas på Göteborgs Universitet från 
och med höstterminen 2011. Detta kommer att bli en tillgång för HVG:s verksamhet men 
kommer också att ställa krav på tillgänglighet och rådgivning. HVG och Västarvet ser 
fram emot framtida samarbete med studenterna på GU. 
 
För att göra slöjden lättillgänglig för fler har HVG utvecklat hemsidan i samarbete med 
Västarvets Kommunikationsenhet och andra enheter i Västarvet för att tillgängliggöra 
bibliotek, bilder och samlingar bättre. HVG använder sig också frekvent av sociala 
medier som twitter, facebook och blogg för att tillgängliggöra och informera om olika 
slöjdverksamheter. 
 
Sticknätet har en utmaning till sina medlemmar varje år. 2009 års utmaning ”Min stickade 
vante” blev en vandringsutställning som nu har visats på 5 platser runt om i regionen. 
2010 års utmaning handlade om stickade smycken och visades under 2010 på 4 platser. 
Utställningen vandrar vidare under 2011. Sticknätet är ett nätverk för stickintresserade i 
regionen. Det har funnits i 8 år och har drygt 500 medlemmar.  

 



 

Under 2010 avslutades ett finnvävsprojekt som startade 2008. En grupp väverskor har i 
samarbete med HVG producerat en vandringsutställning om finnvävning som visats på 
Bohusläns museum och på Öckerö. Utställningen kommer att visas på Vävmässan i Borås 
2011. 

 
Inför Vävmässan i Borås 2011 har HVG arrangerat olika aktiviteter med fokus på väv 
med olika samarbetsparters. Det har varit Vävhappening på Textilmuseet i Borås för 
vävstugorna i länet arrangerad i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Under två 
dagar kom ca 140 personer för att diskutera vävning. Vävskolor i länet har bjudits in av 
HVG, Svenska Vävrådet och Textilmuseet till museet för att inspireras av samlingarna 
och delta i föreläsning och workshop med designer, Bea Szenfeld.  Syftet med dessa 
inspirationsdagar var att stimulera intresset för vävning i länet och att initiera två 
vävutmaningar; ”Klä dig i vävt” för vävskolorna och ”Rutigt och Randigt” för 
vävstugorna. Resultatet kommer att visas i utställningsform på Textilmuseet under 
VÄV11. 

 
I december öppnade Sveriges hemslöjdskonsulenters vandringsutställning Krona Krans – 

Vi smyckar till fest på Borås Museum. Utställningen fortsätter in i 2011 med många 
slöjdaktivteter. 
 
I Mariestad hade Vadsbo museum Slöjdglädje från mitten på juni t.o.m. augusti. Ett 
samarbete mellan Skaraborgs hemslöjdsförening och HVG där 35 slöjdare ställde ut. 
Besökarantal ca 2650 st  
 
Brudklädd i Toarp en liten utställning på Västergötlands museum inför årets 
prinsessbröllop.  

 
Flera mindre utställningar har också visats på Slöjdens hus i Skövde. Det har varit ”Ett 
halvt sekel som textilkonstnär”, ”Konfetti”, sommarutställningen ”Livet på fyra hjul” och 
en julutställning. Det ungefärliga besöksantalet var 3100 personer. 
Julutställningen också här ett samarbete mellan Skaraborgs hemslöjdsförening och HVG 
som resulterade i 2592 besökare. 
 

Mål 4 
Hemslöjden bevarar kunskaper om material, energisnål teknik 
och återbruk 
Västarvet  -  en kraftfull miljöaktör.  

Västarvet ser samband över långa tider. Västarvet vet hur kultur och natur skapar miljöer som 

påverkar människors livsstil.  

NFH:s uppdrag: Lyfta fram hemslöjdens betydelse för hållbar utveckling. 
 
Återrapportering 
I samarbete med Byggnadsvård Nääs har HVG genomfört projekt BOD2010 - 15 kvadrat 

framtid där hållbar utveckling var huvudtemat. I projektet samarbetade 
byggnadsantikvarier, hemslöjdskonsulenter, materialleverantörer, arkitekter, formgivare 
och slöjdare kring hållbara och traditionella material.  
 
Resultatet blev programverksamhet med föreläsningar och workshops samt 
lokalproducerade 15 kvadratmeters bodar och en utställning om hållbara slöjd- och 
byggmaterial som visades på Källnääs hela sommaren 2010. Utställningen drog ca 14 000 
besökare (ca 25 000 inkl. utomhusbesökarna till bodarna) och hade en form som leder 
tankarna till en slags naturmaterialbutik/bibliotek.  
40 former av lokalproducerade naturmaterial från Västra Götaland. Halm, ull, lin, hampa, 
kalksten, trä i olika former, lera och pigment m.m. exponerades. Utställningen ligger i 
direkt anslutning till Västarvets slöjd- och byggnadsvårdsbibliotek och butik på Nääs. I 



 

utställningen kom besökaren riktigt nära materialet och kunde känna och se närmare på 
lokala och hållbara material.  
Till varje material fanns en ”tag” med kort beskrivning uppdelad på Vad – kort om 
materialets egenskaper och användning, Varför – du ska använda detta material, Var – 
kan du hitta materialet.  
 
Västarvsenheterna HVG och Byggnadsvård Nääs samverkar för att utveckla ett 
gemensamt besöksmål under nya namnet Slöjd och Byggnadsvård – Västsveriges centrum 
för hållbar utveckling. BOD2010 fortsätter under 2011 med inriktning på hållbar inne- 
och utemiljö men då under namnet Hållbara Hem 2011.  
 
I Västra Götaland har Västarvet anordnat ett regionalt seminarium om kultur och hälsa 
där HVG medverkat. Huvudtalare var Gunnar Bjursell vid centrumbildningen för kultur 
och hälsa vid Göteborgs universitet samt Rolf Ekman som är hjärnforskare. 
 
Under året har HVG haft en praktikant, en sjuksköterska, som studerar ämnet kultur och 
hälsa. Hon ser en tydlig koppling mellan hälsoarbete och slöjd. Att använda slöjd kan 
stärka självförtroende, vara kontaktskapande och en bra övning för tålamodet. Hon 
kommer att arbeta vidare med detta som enskild uppgift i sin utbildning. 
 
Den 15/11 anordnade HVG en utbildningsdag för äldrevårdspersonal på temat slöjd & 
hälsa på Borås Museum. 
 
Två av HVG:s hemslöjdskonsulenter har varit engagerade i Nämnden för 
Hemslöjdsfrågors miljögrupp som publicerades en ny omarbetad webbversion av 
hemslöjdens miljösidor under det nya namnet: Slöjd håller. 

 

Mål 5 
Hemslöjden är en resurs för regionalt utvecklingsarbete  
Hemslöjden ger möjligheter till försörjning i en småskalig 
verksamhet som ofta är en binäring och ett komplement (både 
varor och tjänster) 
Västarvet – en viktig aktör i regionens näringslivsutveckling 

Västarvet främjar, stärker och medverkar i regionens näringslivsutveckling som utvecklande 
partner, med unik kompetens, erfarenhet och miljöer. 
NFH:s uppdrag: Lyfta fram hemslöjdens betydelse för hållbar utveckling och sysselsättning. 
Regionens uppdrag: Att stödja och bilda nätverk med ideella krafter. Att genom samordning och 

nätverksbyggande stödja slöjden som näring. Att utveckla stödet till och samverkan med vissa 

regionalt intressanta slöjdaktörer, där Nääs och Halmens hus är prioriterade. Att utveckla 

samverkan med konstområdet och ta en aktiv roll när det gäller form och design.  
 

Återrapportering 
HVG samverkar med slöjdföretagare genom nätverksbyggande, utställnings- och 
mässverksamhet, förmedling av kontakter, litteratur, varor och tjänster, rådgivning, 
juryarbete, information och kommunikation m.m. 

 
Vårmässa Nääs arrangeras i samarbete mellan HVG, August Abrahamssons stiftelse och 
föreningen Kniv i Väst. En försäljningsmässa/marknad som under 2010 var inne på sitt 
tredje år. Ca 80 slöjdare deltog. Under mässan visades också en mindre ryautställning. 
 
I maj 2010 öppnade vi dörrarna till en gemensam utställning med Byggnadsvård Nääs i 
den vackra miljön på Nääs i Lerums kommun. Sveriges första Bod-mässa bestod av 15 
små utställningshus byggda med kvalitetsmaterial från Västra Götaland. Mässan skulle 
stimulera till att handla lokalt och närproducerat, bygga och slöjda med traditionella 



 

material och erfarenhetsbaserade tekniker. Det gynnar både slöjdandet, byggnadskulturen 
och det lokala näringslivet.  
 
Under sommaren arrangerade HVG tillsammans med Vadsbo museum och Skaraborgs 
Hemslöjdsförening den sjätte upplagan av försäljningsutställningen Slöjdglädje på 
Vadsbo museum i Mariestad. Årets tema var Bröllopsyra för att knyta an till bröllopet 
mellan Kronprinsessan Victoria och Daniel. 35 slöjdare och konsthantverkare 
medverkade med produkter som passar att använda eller ge bort på bröllop blandat med 
festlig slöjd för andra tillfällen. 
 
Den återkommande försäljningsutställningen ”Midvinterfest” på Bohuslänsmuseum hade 
2010 slöjd, sagor och fantasi som tema. 55 utställare och utställningen avslutades i januari 
2011. Även 2009 års ”Midvinterfest – med slöjden in i framtiden” räknas till 2010 års 
aktiviteter då den avslutades i januari 2010.  

 
HVG deltar i projektet: Får Get Lamm mat – hantverk – turism, som arrangerar 
nätverksträffar, studiebesök, studieresor och dialog mellan producenter och inköpare 
inom får- och getnäringen. Projektet leds av Hushållningssällskapet Väst i samverkan 
med Fåravelsföreningen, Lokalproducerat i Väst och Hemslöjd Västra Götaland. 
Målsättningen är att öka andelen närproducerade produkter från lamm, får och get i 
Dalsland, Bohuslän och norra Älvsborgs län och att stärka företagsamheten hos såväl 
enskilda producenter som samverkan mellan dessa.  
HVG:s roll i projektet är att anordna aktiviteter och göra uppföljningar inom 
hantverksområdet. Tre nätverksträffar under hösten 2010 hade innehåll med 
hantverksinriktning. 
 

HVG medverkar i projektet Cultural Planning Laboratory som erbjuder kommuner 
processtöd och inspiration i form av workshops och seminarier om cultural planning. För 
närvarande deltar 10 kommuner i Västra Götaland i projektet som drivs som ett fristående 
projekt med en ledningsgrupp bestående av representanter från Västarvet, Kultur i Väst 
samt Regionens kommunalförbund. 

VGRs Kultursekretariat har under 2010 beviljat kulturutvecklingsbidrag för att göra en 
förstudie om visionen Hantverksby Kviberg där HVG medverkat. Projektet skall 
undersöka möjligheterna för är att skapa ett centrum och en mötesplats för 
hantverkskurser, seminarier, föreläsningar och andra kulturverksamheter som t ex  
musikaktiviteter, men också att ge möjlighet för flera konsthantverkare att samarbeta och 
nå ut med sitt hantverk genom en hantverksby i Gamlestaden i Göteborg. 
 
Genom hemsidan Slöjdupplevelser i Väst som HVG utvecklat och släppt den 15 maj vill 
vi skapa fler arbetstillfällen, tillgängliggöra och öka utbudet av slöjdverksamhet i 
regionen.  

 
I samarbete med Dalslands museum och Fyrklövern i Dalsland har HVG medverkat i 
skapandet av projekt Ur skog som är ett utvecklingsprojekt för att förbättra 
kulturarbetares villkor i Dalsland. HVG har varit aktivt i projektskrivningen och har 
medverkat i projektets tankesmedja. Projektets syfte är att bygga upp ett kultursystem i 
Dalsland med koppling till skogen där slöjden är av stor betydelse. 
 
HVG har som mål att bygga upp ett internationellt slöjdnätverk. En del av detta 
kontaktskapande arbete är vår medverkan i IOV-kongressen som 2010 var i Kina. IOV 
betyder International Organisation of Volksart och är knutna till UNESCO.  
En annan del i vårt internationella arbete är projektet Gränslösa väggskåp som resulterat i 
utställningen Skåp, skap, skapa som visats på ett flertal ställen både i Norge och i 
Sverige. Ca 10 000 personer såg utställningen under 2010. 
 



 

HVG har som regional aktör under 2010 bedrivit verksamhet i 34 av 49 kommuner i 
Västra Götalandsregionen. 

 
Kommentar 
Förra året stängde Bohusslöjd, butiken som sålt slöjd, design och konsthantverk av hög 
kvalitet på stadens paradgata, Avenyn i Göteborg i 70 år.  
 
Därmed gick en hemslöjdsinstitution i graven och en viktig försäljningskanal försvann för 
många av regionens och landets slöjdare och konsthantverkare, liksom staden tappade ett 
viktigt skyltfönster för den här typen av ganska sällsynta kvalitetsprodukter.  
Nedläggningen är inte enda exemplet på utarmning av slöjd- design- och 
konsthantverksområdet i Göteborg. Butiker som Konsthantverkshuset och Lerverk har 
tidigare tvingats flytta till mindre och billigare lokaler. 

 
På grund av tillbakagången för återförsäljarna i Göteborg har Hemslöjdskonsulenterna i 
Västra Götaland inlett samtal med företrädare för Konsthantverkscentrum i Göteborg, 
Svensk Form Väst, ADA, slöjdare och konsthantverkare för att diskutera och dra upp 
riktlinjer för hur vi kan möta situationen. Flera inom branschen och deras kunder påtalar 
att det saknas butiker att hänvisa turister och kunder till, liksom entreprenörerna påtalar 
att de mist försäljningsställen. 
Vi är flera organisationer inom slöjd- och designområdet i regionen som uppmärksammat 
detta och känt frustration. Slöjdare och konsthantverkare måste ges bättre förutsättningar 
att marknadsföra sig i en av landets största städer, där många internationella kunder finns. 
Likaväl som staden behöver visa upp den här typen av kulturbärande verksamhet.  

 

3. Omvärlden 
Sammanfattning 
Vi samarbetar med många organisationer som i sin verksamhet berör hemslöjd. 
Vi har årligen återkommande planeringsmöten med våra länsföreningar och är 
adjungerade till deras styrelser. Slöjdklubbarna är ett samarbetsprojekt med länets 
organiserade länshemslöjdsföreningar och Studieförbundet Vuxenskolan som pågått i 
flera år och tidningen Till Handa ges sedan 2009 ut i samarbete med Skaraborgs Ideella 
hemslöjdsförening och Älvsborgs läns hemslöjdsförbund. Deltagarenkäter har ställts till 
deltagarna i kursverksamheten på Nääs och utställarna vid Midvinterfest. 
 
Barn/Ungdom och pedagoger 
2008 hade vi 20 aktiviteter med 753 deltagare, 2009: 33 aktiviteter med 631 deltagare och 
2010: 34 aktiviteter 718 deltagare. Vi arrangerar som tidigare fortbildningar för 
pedagoger och handledare, som i sin tur når ett stort antal barn runt om i regionen. I vår 
statistik ingår ej heller hemslöjdsföreningarnas och slöjdklubbarnas egna barn- och 
ungdomsaktiviteter. 
 
Sociala media 
En viktig informationskanal är vår facebook-sida Slöjd i Väst. Där arbetar vi med att öka 
kännedomen om och gillandet av vårt arbete och få en snabbare kontakt med de som är 
intresserade av slöjd i regionen. Vi tipsar om aktiviteter, kurser, nya böcker och lägger 
upp fotoalbum från utställningar som vi anordnar. Vi använder det även för att arbeta in 
vårt nya namn Slöjd i Väst. Antalet inlägg är 4-5 per vecka och 31 december 2010 hade 
vi ca 450 personer som gillade oss. En majoritet av dem som gillar Slöjd i Väst är kvinnor 
(79%) med en relativt jämn fördelning åldersmässigt från 25 år till 55+ 
  
Regionala och lokala hemslöjdsföreningar 
Genom vårt samarbete med de ideella hemslöjdsföreningarna når vi många 
slöjdintresserade. Förutom de tre länsföreningar finns ett stort antal lokalföreningar. Vi 
deltar i Länsföreningarnas styrelsemöten och stödjer lokalföreningarna i deras 



 

verksamhet. Vi har återkommande möten med de tre länshemslöjdsföreningarna i 
regionen. Under året har vi haft två länsmöten med länshemslöjdsföreningarna samt flera 
möten om utgivningen av tidningen Till Handa. I övrigt samarbetar vi med föreningarna 
om Slöjdklubbar, marknadsföring av föreningsaktiviteter såsom Slöjdstämman i Borås 
m.m. Våra lokaler upplåts åt olika föreningsaktiviteter såsom möten, kurser och 
utställningar. I Skövde delar vi lokalerna i Slöjdens hus med hemslöjdsföreningen. 
Skövde kommun tillhandahåller lokalen utan kostnad mot att vi bedriver utåtriktad 
verksamhet i dem. 
 
SHR (Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund) 
Under 2010 har vi samarbetat med SHR i projektet Den samtida hemslöjden, 
slöjdklubbsverksamheten, hemslöjdens förlag och på bok & biblioteksmässan.  
Vår personal har medverkat som opponent på 3 studenters slöjdprojekt på Sätergläntan, 
hemslöjdens kursgård. 
 
Slöjdföretagare 
Genom utställningar, projekt, seminarier m.m. stödjer vi slöjdare som slöjdar för näring. 
Slöjdföretagare har deltagit i flera av våra utställningar, utbildningar, föreläsningar och 
seminarier. Vi samarbetar med Westform, som är en företagarförening för slöjdföretagare 
och medverkar också i föreningen Sjuhäradsforms kvalitetssäkringsråd samt juryarbete på 
slöjdmässan i Hjo.  
 
Samverkan med annan konsulentverksamhet 
Kultur i Väst är en resurs för kulturarbetet i kommunerna och för regionens 
kulturverksamheter. Vi samverkar med kulturkonsulenterna i regionen. Vi har under 2010 
ingått i bland annat samverkansgrupper för barn- & ungdomskultur, mångkultur och 
deltar i den regionala kulturutbudskatalogen. Vi samarbetar med andra regioners 
hemslöjdskonsulenter i nationella projekt och samarbeten t ex Slöjden i Skogen, Krona 
Krans, 365slöjd, Den Samtida Hemslöjden, miljögruppen, näringsgruppen, deltagande på 

bok & biblioteksmässan m.m.  
 
Kommunerna 
Vi försöker att vara till för hela regionen och räknar antal besök i kommunerna. 2010 har 
vår personal besökt 34 (35) av de 49 kommunerna med sammanlagt 473 
(496:2009;583:2008)) tjänsteförrättningar. Därtill kommer vår verksamhet med 
utställningar och uthyrning som kommer olika kommuner till del även under de dagar 
som vi personligen inte finns på plats.  
 
Arbetsgrupper och styrelser där personal från HVG medverkat 2010: 

 
Miljögrupp riks 
Chefsgrupp Västarvet 
Cresco 
Likabehandlingsplangrupp 
Näringsgrupp Riks 
Svenska Vävrådets styrelse 
Västarvets SACO-styrelse 
Utställningsgrupp, Västarvet 
Sätergläntans styrelse 
Sveriges hemslöjdskonsulenters styrelse 
Mångkulturgruppen VGR 

Samverkansgruppen för barn- och 
ungdomskultur, Västra Götaland  
Referensgrupp Den Samtida Hemslöjden 
International Organization of Folk Art, Youth 
Commission 
Kultur & Entreprenörsskapsgruppen Västarvet 
Cultural Planning Laboratory (ledningsgrupp) 
Svensk Form Väst (advisory board) 
Processledargruppen Västarvet 
Kultur- och naturturismgrupp, Västarvet 
Komminikationsgrupp, Västarvet

  
 

 
 



 

4. Organisation 
Sammanfattning 
Under 2010 har vi haft HVG-möten där all personal deltagit cirka en gång per månad. Vi 
har fördelat länsövergripande arbete under olika ansvarsområden: näring,  
barn & ungdom, kultur & hälsa och kunskapsuppbyggnad. Arbetet över hela länet gäller 
större gemensamma uppgifter. Områdeschefen har ingått i Västarvets chefsgrupp och vår 
personal deltar i flera av Västarvets övergripande grupper och gemensamma 
sammankomster. Bod2010-projektet bidrar till djupare samarbete för att utveckla 
Västarvets besöksmål på Nääs. 
 
Förvaltningen 
Organisationen återgick efter 2009 års misslyckade omorganisation till 2007 års 
organisation där Hemslöjdskonsulenternas verksamhet hade ett eget verksamhetsområde 
med egen områdeschef. I Västarvets arbete står brukarperspektivet i centrum. 
Jämställdhet, mångfald, barn & unga, internationalisering och den gemensamma regionen 
är nyckelord som ska beaktas. Under 2010 har målet att vidareutveckla dialog och 
relation med de 49 kommunerna, det civila samhället och näringsliv förstärkts. Västarvets 
handlingsplan för arbetet med Natur- och kulturturism har tagits fram och resurser har 
omfördelats för att skapa en bättre utveckling inom IT och kommunikation då den digitala 
miljön är ett viktigt inslag för att möta dagens krav på dialog med samhället. Vidare har 
resurserna för en samordning av arkiv, bibliotek och samlingar stärkts. En gemensam 
enhet för fastighetsförvaltning, miljö- och säkerhetsfrågor samt övrig gemensam 
administration har skapats. Detta är en styrka som finns i en stor förvaltning och som 
kommer konsulenterna till del. Efter årsskiftet ingår Hemslöjdskonsulenterna med nytt 
namn Slöjd i Väst under verksamhetsområdet Tillväxt och Utveckling.  
 
Personal 
Vi har haft 6,5 hemslöjdskonsulenttjänster, 2 assistenter och 1 chefstjänst fördelat på 10 
personer. Under året har vi anställt två nya konsulenter som ersättare för två personer som 
gått i pension. Vi har serviceverksamhet via vår förvaltning, hyresvärdar och regionen. 
Verksamheten har bedrivits med utgångspunkt från kontoren i Borås, Nääs, Uddevalla 
och Skövde. 
 
Kompetensutveckling 
Vi har deltagit i interna utbildningar och informationsdagar som anordnats av Nämnden 
för Hemslöjdsfrågor, Västra Götalands Regionen och Västarvet. Personal har deltagit i 
Jämställdhetsutbildning (Gör det Jämt), Episerver-utbildning, datorworkshops, 
förbättringskunskap m.m. 
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