
             
 
 

            Verksamhetsberättelse Slöjd i Väst 2011 
 

1. Övergripande mål för verksamheten 
 

Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland, Slöjd i Väst skall öka intresset för, kunskapen 
om och utövandet av hemslöjd i hela regionen. Både kulturpolitiskt, näringspolitiskt och 
kunskapsförmedlande perspektiv skall anläggas.  
 
Slöjd i Väst hör till Västarvet, Västra Götalandsregionens förvaltning för natur och 
kulturarv. Slöjd i Väst främjar hemslöjden med sju hemslöjdskonsulenter som utgår från 
kontor i Borås, Floda, Skövde och Uddevalla. Konsulenterna arbetar i nära samverkan 
med ideella organisationer, professionella utövare, kultur- och utbildningsinstitutioner 
och är inriktade mot barn- och ungdom, slöjd som näring, mångkultur, internationellt 
samarbete, social-, ekonomisk- och ekologisk hållbar utveckling och 
kunskapsförmedling.  
Med utgångspunkt från traditionell textil- och hårdslöjd och stödjande av det immateriella 
kulturarvet har verksamheten både kulturpolitiska, näringspolitiska och kunskapspolitiska 
dimensioner. Hemslöjden är både ett kulturarv, en del av social hållbarhet, eget skapande 
och en samtida kultur- och näringsgren med många aktiva utövare. Slöjd och hantverk 
tillhör de populäraste kulturutövandeformerna bland ungdomar enligt Ungdomsstyrelsens 
analyser och de är för vår del en prioriterad målgrupp.  
 
Slöjd i Väst har arrangerat 28 slöjdkurser på Slöjd & Byggnadsvård med totalt 258 
deltagare. Arrangerat 16 egna föreläsningar för 713 deltagare, 28 föreläsningar med 
externa föreläsare för totalt 3925 deltagare.13 workshops med totalt 698 deltagare, 40 
utställningar med totalt 88314 besökare, varav 8 är större regionutställningar, 10 mindre 
utställningar och 3 vandringsutställningar med 13 nedslag på olika platser i regionen. 
Hemsidan slojdivast.se har under året sammanlagt haft ca 22000 besök 
 
 

2. Prioriterade mål och insatser det gångna året 
 

Verksamheten har till större delen genomförts enligt 2011 års verksamhetsplan  

Enheten har arbetat in nya namnet Slöjd i Väst. Vidareutvecklat samarbetet med Slöjd och 
Byggnadsvård genom bland annat projektet Hållbar Livscykel : Hemslöjd/Byggnadsvård 
där vi gemensamt producerat årets sommarutställning, förnyat den permanenta 
utställningen och utvecklat utomhusmiljön. Slöjd i Väst deltar i att utveckla 
kommunikationsplanen för Slöjd & Byggnadsvård.  

Slöjd i Västs hemsida, bloggar och vår medverkan i sociala medier via framförallt 
facebook har ökat och blivit en del av vardagsarbetet i arbetet med att föra ut information 
och skapa utrymmen för debatt och erfarenhetsutbyte.  

För att skapa slöjdmöten på oväntade platser så att andra kommer i kontakt med slöjden 
har vi medverkat på Göteborgs kulturkalas, HBTQ- festivalen i Göteborg och Bok & 
Biblioteksmässan. Slöjd i Väst har samverkat med Länshemslöjdsföreningarna, nätverk, 
stiftelser och andra organisationer och har med dessa bl a anordnat och genomfört flera 
projekt, utställningar, mässor och programverksamheter.  

För att utveckla slöjden som näring har Slöjd i Väst arrangerat försäljningsutställningar 
och mässor såsom Midvinterfest i Uddevalla, Vårmässan på Nääs, VÄV 2012 i Borås och 



 

drivit förstudien KKN: Hemslöjd, konsthantverk och hållbar design i Göteborg i 
samverkan med Svensk form Väst och Konsthantverkscentrum (KHVC).  

Kursverksamheten på Nääs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan har fortsätt 
som tidigare år med 28 slöjdkurser, liksom samarbetet kring Slöjdklubbar för barn som 
ökat i antal under året. Under året har Slöjd i Väst arrangerat och genomfört tre 
utbildningsserier för nya slöjdklubbshandledare. Vårt engagemang fortsätter också i 
Integrationsnätverket Biskopsgården, i internationellt samarbete med IOV kring deras 
Youth Congress 2012 samt med Världskulturmuseet kring programverksamhet 2012. 

Vad som avviker mot Verksamhetsplanen är att vi inte ”äppelmärkt” någon av våra 
programverksamheter. Vi har inte lyckats få in så många nya slöjdhandledare som 
planerat på slöjdhandledarportalen men vi har en plan för att lyckas med detta i samband 
med en ny slöjdarenkät och uppdatering av slöjdarregistren. Målet att ha minst 40 000 
besökare på vår hemsida har vi inte uppnått. Däremot har vi haft flera lyckosamma 
satsningar i sociala media. 

Detaljerad verksamhetsredovisning och statistik finns i dokumentet 
Verksamhetsredovisning Slöjd i väst 2011 (Dnr: VA 65-2012) 

 

Mål 1   
Att öka intresset för och kunskapen om hemslöjd i hela regionen. 
 
Västarvet ska stärka sin position som tydlig och efterfrågad kunskaps- och 
tjänsteorganisation. 
 
• Västarvet – en egen röst i samhället. 
• Natur- och kulturarvet är tillgängligt och brukat på ett nyskapande sätt.  
• Västarvet – en tydlig och efterfrågad kunskaps- och tjänsteorganisation.  

 
 

Slöjd i Väst har vidareutvecklat samarbetet med olika nätverk och föreningar för att öka 
slöjdintresset och för att utveckla samarbetet i de 49 kommunerna. Bland annat har Slöjd i 
Väst personal medverkat med specialkompetens i styrgruppen för Cultural Planning 
Laboratory i samverkan med Kultur i Väst och Kommunförbundet Fyrbodal och 9 
kommuner i Västra Götaland. Slöjd i Väst har också arrangerat publika verksamheter som 
workshops, utställningar eller föredrag på mer än 32 olika arenor i regionen bl a: 
 
Formakademin, Lidköping 
Kulturhuset,Skövde 
Slöjdens Hus, Skövde 
Konstenheten, Skövde 
Stadsmuseet Skövde 
Integrationsnätverket Biskopsgården, 
Göteborg 
Kvinnocentrum Bergsjön, Göteborg 
Kulturkalaset, Göteborg 
Bok & Biblioteksmässan Göteborg 
HBTQ-festivalen Göteborg 
Göteborgs Naturhistoriska Museum 
Hem och Villamässan, Göteborg 
JulForm, Röhsska Museet, Göteborg 
Studio Västsvensk konservering, 
Göteborg 
Göteborgs universitet, Institutionen 
för Kulturvård. 

Kulturkalaset Göteborg 
Högskolan, Borås 
Borås Museum 
Textilmuseet, Borås 
Bohusläns Museum, Uddevalla 
Konsthallen, Åmål 
Handkraft, Trollhättan 
Slöjd och Byggnadsvård, Lerum 
Biblioteket Stenungsund 
Kulturhuset Fregatten, Stenungsund 
Falbygdens Museum, Falköping 
Lödöse Museum 
Mölnlycke Kulturhus 
Halmens Hus, Bengtsfors 
Not Quite Fengersfors 
Biblioteket, Öckerö 
Glasbruksmuseet,Surte 
Vadsbo Museum, Mariestad 



 

Ekenäs Hantverk  
 
Under 2011 har Slöjd i Väst utvecklat närvaron på webben och kommunikation i sociala 
media via bloggar som 365slojd.se, slojdhaller.se, facebook.com/slojdivast, 2 nyhetsbrev 
och hemsidan slojdivast.se.  
I april 2011 bytte vi domännamn på vår hemsida från hemslojd.se till slojdivast.se som 
sammanlagt haft ca 22000 besök vilket är 18000 mindre än målet. Däremot har bloggen 
365slojd.se haft 224 744 unika besökare, vår facebooksida hade 550 fans i december 
2011 och Slöjd i Västs Twitterkonto 57 följare. Slöjd i Väst medverkar också  i flera 
samarbetsprojekt och hemsidor på webben, bl.a. slojdhaller.se, slojdeniskogen.se, 
vavstugor.se, hemslojd.org och hemslojden.org. Slöjd i Väst har skickat ett eget 
nyhetsbrev 11 gånger till 300 prenumeranter. Sticknätets nyhetsbrev har skickats 3 gånger 
till 529 prenumeranter.  
 
Slöjd i Väst samarbetar med de tre Länshemslöjdsföreningarna bl a genom att gemensamt 
ge ut tidskriften Till Handa som handlar om hemslöjd i Västsverige. Tidskriften ges ut 
med fyra nummer/år i en upplaga på 2000 ex och distribueras till alla bibliotek i regionen, 
används som medlemstidning i vissa föreningar och/eller säljs som prenumeration. 
 
Västarvets marknadsavdelning profilerar och marknadsför Slöjd i Väst genom 
presskommunikation och annonsering i riks- och regionpress, tidskrifter m m. Slöjd i Väst  
har omtalats redaktionellt i media med 19 artiklar med 22 bilder i länspressen, 3 
radioinslag och 2 tv-inslag. 
 
Genom vår medverkan i HBTQ projektet Den Rosa Elefanten samt medverkan på HBTQ-
festivalen i Göteborg har vi nått nya målgrupper och synts på oväntade nya arenor och 
genom forsatta satsningar i Bergsjön och Biskopsgården arbetar vi vidare med 
interkulturella verksamheter och integration.  
 
Under 2011 har Slöjd i Väst tagit initiativ till att arrangera IOV Youth Congress 2012 i 
Västra Götaland samt arbetat framgångsrikt med projektering och finansiering av 
satsningen i samarbete med Västarvets ledning, Svenska Hemslöjdsföreningars 
Riksförbund, Västra Götalandsregionens Kultursekretariat, Nämnden för 
Hemslöjdsfrågor m fl. 
 
 

Mål 2 
 

Utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och 
kreativa näringar.  
Västarvet ska bidra till den regionala attraktiviteten och delta i arbetet för att stärka natur- 
& kulturturismen. 
• Västarvet - en viktig aktör i regionens näringslivsutveckling 
 
 
Slöjd i Väst stärker hemslöjden som näringsgren genom att bidra till utveckling av 
etablerade slöjdföretag samt främja nyföretagande bl a genom att samarbeta med olika 
aktörer nationellt och regionalt. Initiera samarbeten inom slöjd-, hantverk-, 
konsthantverk- och designområdena.  
 
Under 2011 har Slöjd i Väst arbetat för att stärka besöksmålet och resurscentrumet 
Slöjd& Byggnadsvård genom att medverka i profileringsarbete, utställningen Hållbara 
Hem 2011, projekt: Hållbar Livscykel samt medverkat i att genomföra förbättringar på 
inom- och utomhusmiljön på Källnäs. 
 



 

Slöjd i Väst medverkar i Hushållningssällskapet Västs projekt ”Lamm, får och get – Mat 
– Hantverk –Turism”, för att vidareutveckla lamm, får och getnäringen kopplat till 
hantverk. 
Genom olika aktiviteter kopplade till hantverk har ett flertal personer nått ökad kunskap 
och inspiration för utveckling av nya produkter inom såväl skinn som ull. Det har 
anordnats tematräffar inom ullhantering, ullfärgning, skinnseminarium, skinntryck och 
skinnsömnad, en gemensam försäljningsutställning på Bohusläns Museum och en 
studieresa till Tranås för att få en inblick i garverinäringen samt besök på ”Fårfesten i 
Kil”. 
 
Tack vare projektbidrag från Nämnden för Hemslöjdsfrågor har vi genomfört en förstudie 
i samarbete med Konsthantverkscentrum i Göteborg (KHVC) och Svensk Form Väst. 
Målet är att ge slöjdföretagare och konsthantverkare bättre förutsättningar att nå kunder i 
det kommersiella storstadscentrumet i Göteborg där också många internationella kunder 
finns.  Den 10 maj 2011 genomfördes ett rundabordsamtal på Konstepidemin i Göteborg, 
där ett 20-tal nyckelpersoner från slöjd- och konsthantverksområdet deltog. Förstudien 
har bidragit till kommunikation om och synliggörande av förutsättningar, hot och 
möjligheter för branschen i centrala Göteborg. Idéer för att förbättra utbudet och 
tillgängligheten av hemslöjd, konsthantverk och hållbar design har diskuterats i breda 
forum för att möjliggöra framåtsyftande verksamhetsutveckling i samverkan med flera 
närliggande aktörer och kommunen. Som en följd av Rundabordssamtalet bjöd vi in 
utvalda personer med olika kompetenser till tankesmedjor där vi påbörjade arbetet med 
att skissa på och formulera vilka kostnader och resurser som behövs för fortsatt projekt- 
och idéutveckling. Projektet fortsätter utvecklas under 2012 tack vare stöd från Göteborgs 
kommun och Västra Götalandsregionens kulturnämnd. 

 
2 större utställningar/mässor med försäljningsinriktning har arrangerats. Vårmässan på 
Nääs hade 4000 besökare och Midvinterfest på Bohusläns museum 7154. 
 
Slöjd i Väst har medverkat i arbetsgruppen för Västarvets handlingsplan för natur- och 
kulturturism. 
 
I slutet av 2011 arrangerades JULFORM  i samproduktion med Röhsska museet, 
Konsthantverkscentrum, Slöjd i Väst, Svensk Form Väst, ADA och HDK och f d HDK-
studenter. Idén är att skapa en plattform för verksamma konsthantverkare och formgivare 
kopplad till HDKs julmarknad: samma hus, samma helg och samma atmosfär! Julform 
ska vara en möjlighet för verksamma formgivare , konsthantverkare och slöjdare att sälja 
sina produkter tillsammans med andra, på en etablerad formarena. 
 
Hemslöjdskonsulenterna har också medverkat vid kvalitetsrådgivningar och bedömningar 
för t ex Sjuhäradsform, Hjomässan m fl. 

 
 

Mål 3 
Stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett 
kultur som ett närings- och hållbarhetsperspektiv och därmed 
tillvarata hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, 
tradition och kvalitet. 
Kontaktytorna och samverkan med externa aktörer i regionen ska stärkas.  

 
• Västarvet ska stärka sin position som tydlig och efterfrågad kunskaps- och 

tjänsteorganisation. 
• Västarvet - en kraftfull miljöaktör. 

 
 



 

Slöjd i Väst har arrangerat tävlingen SLUG som var ett sätt att slå ett slag för hållbara 
innovationer inom hemslöjden. De vinnande bidragen kommer att visas i utställningen på 
Slöjd och Byggnadsvård och på Liljevalchs jubileumsutställning: Hemslöjden 100år 
2012. 
 

Projekt Hållbar Livscykel har möjliggjort både breddning, fördjupning och ökad kunskap om, 
tillgängligheten till lokalproducerade naturmaterial till slöjd-, design- och byggnadsändamål. 
Att kommunicera att detta kunskapsfält är en viktig del i hemslöjden som bidrar till hållbar 
utveckling. Genom projektet har materialutställningen på Slöjd och Byggnadsvård utvecklats 
både innehållsmässigt och pedagogiskt och synliggjort slöjdens miljöprofil. Slöjd i Väst 
medverkar även i Hemslöjdens miljögrupp som drivs av Nämnden för hemslöjdsfrågor och bl a 
upprätthåller bloggen: slojdhaller.se. 
 
Slöjd i Väst har medverkat som samarbetspartner i projekt UR SKOG DALSLAND som är ett 
projekt som finansierats av Västra Götalandsregionen, kommunalförbundet FYRBODAL och 
Nämnden för Hemslöjdsfrågor med syfte att ta fram en designkollektion som med sitt 
materialval och uttryck förmedlar känslan av skogens stämningar och magiska djup. I processen 
med detta har det bildats nätverk, ordnats seminarier och en internationell workshop. 
 
Förstudien Same but different som påbörjade utvecklingen av idéinnehåll och projektering av ett 
utställningstema med världsslöjd i samarbete med Världskulturmuseet ledde inte vidare till en 
större utställningssatsning som planerats. Chefsbyten samt resursbrist hos samarbetspartners 
ledde istället in på mindre samarbeten kring pedagogisk verksamhet samt satsningar i Bergsjön 
samt kontaktskapande studiebesök i England. 
 
Under 2011 har slöjd i Västs konsulenter arbetat med förberedelser, kontakter med slöjdare, 
projektledning samt idéutveckling inför Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbunds 
jubileumsutställning Hemslöjden 100år på Liljevalchs 2012. 
 
Slöjd i Väst deltog i omfattande förberedelse- och planeringsarbete inför samt genomförande av 
2011 års Vävmässa med kringarrangemang som var förlagd till Borås 15 – 17 september med 
8.000 besökare under tre dagar. Svenska Vävrådets står som arrangör för en nationell vävmässa 
någonstans i landet vart tredje år.  
Förutom mässan, förbereddes och genomfördes olika vävutställningar i samarbete med 
Textilmuseet, Borås museum, länets vävstugor, vävutbildningar och hemslöjdsföreningar och i 
Ramnakyrkan, Borås museum, arrangerades två fullsatta dräktvisningar på temat ”Fin och 
festlig i Toarpsdräkt” i samarbete med Slöjd i Väst. Förberedelsearbetet började redan hösten 
2010 då  vävutbildningarna i länet deltog i seminarier och workshops förlagda till Textilmuseet 
för att utifrån de textila samlingarna inspireras till ny formgivning och vävning av tyger till 
kläder. I utställningen 13 Textila porträtt lyftes 13 verksamma textilkonstnärer och formgivare 
fram. Deras gemensamma bakgrund är att de gått handvävarutbildningen i Borås och med denna 
grundutbildning försörjer de sig inom det textila området idag. 
 
 
Slöjd i Väst stödjer länets Sticknätverk med bl a nyhetsbrev, blogg och stickutmaningar. 
Sticknätet i Västra Götaland är startat av Slöjd i Väst och har ca 500 medlemmar  
från hela länet. Det har funnits i 9 år och förmedlar information om stickaktiviter, stickcaféer 
och anordnar vandringsutställningar.  
 
Slöjd i Väst samverkar med länets dräktråd. I regionen finns tre dräktråd med representanter 
från Svenska Folkdansringen, museer, hembygdsföreningar, hemslöjdsföreningar och 
hemslöjdskonsulenter. Gemensamt stormöte arrangeras två gånger/år. I dräktrådet diskuteras 
olika dräktfrågor som t ex var man kan få tag i material och hur man sprider kunskap om 
dräkttraditioner. Slöjd i Väst har tillsammans med dräktrådet startat en facebooksida: 
Folkdräkter och bygdedräkter, som sakta har börjat växa i popularitet. 
 



 

Finnvävsutställningen som tagits fram i samarbete mellan Slöjd i Väst och väverskor från 
regionen fortsätter på turné i länet. Den visades bl.a. på Textilmuseet under VÄV 2011 och ska 
vidare till Åmåls Konsthall i februari 2012. Nio skickliga väverskor har bildat en finnvävsgrupp 
som sprider kunskap om finnvävstekniken, de ger bl a ut pedagogiska vävhäften.  
 
Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenters vandringsutställning Krona&Krans ställdes ut på 
Borås museum under vintern och i samband med utställningen anordnades flera 
programverksamheter på temat.   

 
 
 
 
 

Mål 4 

 
Öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika 
slöjdtekniker 

 
• Västarvet ska stärka sin roll i det livslånga lärandet och arbeta för en ökad delaktighet. 
 
I regionen fanns 11 aktiva slöjdklubbar på våren och 12 på hösten (2010:8;2009:7) med 
sammanlagt ett nittiotal deltagande barn. Slöjd i Väst har fortsatt samverkan med 
hemslöjdsföreningarna och Studieförbundet Vuxenskolan för att stödja befintliga och 
starta nya slöjdklubbar. 
Under 2011 har SIV genomfört tre längre slöjdhandledarutbildningar med totalt 32 
deltagare varav två i egna lokaler och en på Kvinnocenter i Bergsjön.  
 
SIV har deltagit i förberedelsearbete samt förmedlat kontakter för flera Skapande skola 
projekt och samverkar regelbundet med andra aktörer inom lärandet för att tillgängliggöra 
kunskaper och nätverk. Bla folkhögskolorna i regionen, Ledarskap för slöjd- och 
kulturhantverk, Da Capo, Hantverkslaboratoriet m fl. 
 
14 egenproducerade programverksamheter för ungdomar har genomförts. Bl a 
Pysselinitiativet i Skövde, prova på verksamhet för barn & unga på kulturkalaset i 
Göteborg, föreläsningar, workshops, sagostunder, stickhappenings och stickgraffiti. 
 
På bloggen 365slojd, där Slöjd i Väst publicerar ett slöjdtips varje dag har vi i snitt 
20 000 unika besökare per månad varav en stor del är ungdomar som får kul och 
inspirerande förslag till eget slöjdande. Det har tillkommit ett nytt koncept på 
Slöjdupplevelsesidan slöjdupplevelser.se. 
 
Med vårt rika utbud på slöjdkurser är vi en av de ledande i landet. 
Av 44 (2010:32;2009:27 (2008:35)) planerade slöjdkurser på Nääs har 27 
(2010:26;2009:25 2008:26)) genomförts. 

 
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. 

Exempel på arbetsgrupper och styrelser där personal från Slöjd i Väst 
medverkat 2011: 

 
Nämnden för Hemslöjdsfrågors Miljögrupp  



 

Västarvets chefsgrupp 
Nämnden för Hemslöjdsfrågors Näringsgrupp 
Svenska Vävrådets styrelse 
Västarvets SACO-styrelse 
Utställningsgrupp, Västarvet 
Sätergläntans styrelse 
Referensgrupp Den Samtida Hemslöjden 
International Organization of Folk Art, Youth Commission 
Kultur & Entreprenörsskapsgruppen Västarvet 
Cultural Planning Laboratory (ledningsgrupp) 
Svensk Form Väst (advisory board) 
Mångkulturgruppen VGR 

 

4. Organisation 
 
Sammanfattning 
Enheten Slöjd i Väst ingår i Västra Götalandsregionens förvaltning för Natur- och 
Kulturarv: Västarvet, område Tillväxt och utveckling. 
Från 2011 ingår Västra Götalandsregionen i samverkansmodellen vilket innebär att det 
statliga verksamhetsbidraget fördelas via regionens kulturnämnd och inte som tidigare, 
direkt från den statliga Nämnden för Hemslöjdsfrågor. Samverkansmodellen medför nya 
planerings- och redovisningsrutiner. Under året har Slöjd i Väst arbetat för att få in 
kompletteringar till regionens kulturplan. 
 
Personal 
Under 2011 har vi haft SIV-möten där all personal deltagit cirka en gång per månad. Vi 
har fördelat länsövergripande arbete under olika ansvarsområden: näring, barn, ungdom, 
kultur & hälsa, mångfald och kunskapsuppbyggnad. Arbetet över hela länet gäller större 
gemensamma uppgifter. Vår personal deltar i flera av Västarvets övergripande grupper 
och gemensamma sammankomster. 
Enheten har haft 6 hemslöjdskonsulenttjänster, 1 assistent och 1 chefstjänst fördelat på 8 
personer. 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. 
 
 
 

 


