
Verksamhetsberättelse Slöjd i Väst 2012 (Borås 130403) 

Övergripande mål för verksamheten 
 
Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland, Slöjd i Väst, skall främja intresset för, 
kunskapen om och utövandet av hemslöjd i Västra Götaland.  
Slöjd i Väst tillhör Västarvet, Västra Götalandsregionens förvaltning för natur och 
kulturarv. Hemslöjden främjas genom sju hemslöjdskonsulenter som utgår från kontor i 
Borås, Floda, Skövde och Uddevalla. Hemslöjdskonsulenterna 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, sociala nätverk, 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 en prioriterad målgrupp.  
 
Uppdrag 2012 :  
1.  Slöjd i Väst ska stärka sin position som tydlig och efterfrågad kunskaps- och 
tjänsteorganisation.  
2. Slöjd i Väst ska bidra till den regionala attraktiviteten och delta i arbetet för att stärka 
natur- & kulturturismen 
3. Kontaktytorna och samverkan med externa aktörer skall stärkas. 
4.Slöjd i Väst ska stärka sin roll i det livslånga lärandet och arbeta för en ökad 
delaktighet 
5. Slöjd i Väst ska bidra till att öka jämställdhet och mångfald på natur- och 
kulturarvsområdet 

Prioriterade mål och insatser det gångna året 
Sammanfattning 
Slöjd i Väst har arrangerat 43 (2011:28) slöjdkurser på Nääs med totalt 359 (2011:258) 
deltagare. Arrangerat 20 (2011:16) egna föreläsningar för 635 (2011:713) deltagare, 13 
(2011:28) föreläsningar med externa föreläsare för totalt 6529 (2011:3925) deltagare.14 
(13) workshops med totalt 410 (2011:698) deltagare, 30 (2011:40) utställningar med 
totalt 179513 (2011:88 314) besökare, varav 2 är medverkan vid större riksutställningar 
Hemslöjden 100 år på Liljevalchs konsthall (2011:74 563 besökare) och Vävning på 
Nordiska Museet (ca 40 000 besök) 3 är större egna produktioner, 6 större 
regionutställningar, 8 (2011:10)  mindre regionutställningar och 2 (2011:3) 
vandringsutställningar med 7 (2011:13) nedslag på olika platser i regionen. Hemsidan 
slojdivast.se har under året haft sammanlagt ca 22000 besök. 
 
Sveriges hemslöjdsföreningars riksförbund, SHR, firade 100 år 2012. Hemslöjdens 
jubileumsår Hemslöjden 100 år – 2012  har präglat verksamhetsåret som till större delen 
genomförts enligt 2012 års verksamhetsplan. Hemslöjdens jubileum har inneburet stor 
exponering i media och många aktiviteter/utställningar m m har genomförts för att 
synliggöra slöjden lokalt, regionalt och nationellt. Slöjd i Väst har deltagit aktivt i 
arbetet med SHR 100 år jubileum. 200 slöjdare från Västra Götaland deltog i det stora 



 

gemensamhetsverket Ser du löven för alla träd, Slöjd i Väst var ansvariga för ett av 
utställningsrummen på Liljevalchs och väverskor från Västra Götaland deltog med 
aktiviteter på utställningen Väv på Nordiska. Därtill har det arrangerats utställningar och 
aktiviteter som rör hundraårsjubileet regionalt så som utställningen Gör det själv – 

Hemslöjden 100 år på Skövde stadsmuseum. Satsningen genomfördes i samarbete med  
Skaraborgs Hemslöjdsförening. Utställningen belyste en del av Hemslöjdens historia, 
visade material från olika epoker och förmedlade en bild av Hemslöjdens grundare Lilli 

Zickerman. På Vadsbo museum visades under sommaren utställningen Slöjdglädje ♥ 

Mexico med inspiration och anknytning till Mexiko och med deltagande slöjdare från 
hela Västra Götalandsregionen. Skövde konsthall och Slöjdens hus i Skövde anordnade 
en Trasmattetävling och bidragen visades sedan på Skövde konsthall och Slöjdens hus.  
Tillsammans med Borås Museum anordnades ett svarvseminarium under hösten i 
samband med utställningen I skålaknallens spår.  
Sommarens utställning på Slöjd & Byggnadsvård Rum för Lust och List och SLUG 2012 

hade fokus på slöjd och görande och var en del av hundra års firandet. Jubileumsåret 
avslutades med en utställning på Konsthantverk Nääs. I utställningen visades slöjd som 
representerat Västra Götaland på jubileumsutställningen på Liljevalchs. 
 
Under 2012 har Slöjd i Väst deltagit i utvecklingen och driften av Slöjd och 

Byggnadsvård genom bland annat projektet Hållbar Livscykel: Hemslöjd/Byggnadsvård  
genomfört seminarier, butiksutveckling, utställningsproduktion, slöjdbibliotek, 
programverksamhet, kursverksamheten samt förnyat den permanenta utställningen och 
utomhusmiljön.  
 
För att skapa slöjdmöten på oväntade platser så att andra kommer i kontakt med slöjden 
har Slöjd i Väst medverkat på Göteborgs kulturkalas, HBTQ- festivalen i Göteborg och 
Bok & Biblioteksmässan.  
 
Slöjd i Väst ska stärka sin position som tydlig, efterfrågad kunskaps- och 
tjänsteorganisation som bidrar till den regionala attraktiviteten och delta i arbetet 
för att stärka natur- & kulturturismen.  
Slöjd i Västs hemsida, bloggar och medverkan i sociala medier via framförallt facebook 
har ökat och blivit en del av vardagsarbetet med att sprida information och skapa 
utrymmen för debatt och erfarenhetsutbyte 
 

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, Slöjdglädje ♥ Mexico 
och JärnJul på Järntorget, ett Folk och Form evenemang i samverkan med Svensk form 

Väst och Konsthantverkscentrum (KHVC).  
Kursverksamheten på Nääs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan har ökat till 
totalt 43 slöjdkurser, liksom samarbetet kring Slöjdklubbar för barn som också ökat i 
antal under året. Under året har Slöjd i Väst arrangerat slöjdklubbshandledarutbildning, 
en utbildning som både är fortbildning för pedagoger och en grundutbildning för den 
som vill starta slöjdklubb.  
 
Slöjd i Väst har fortsatt samarbete med Integrationsnätverk Biskopsgården och 
internationellt samarbete med International Organization of Folk art, IOV, kring deras 



 

Youth Congress 2012 på Billströmska folkhögskolan på Tjörn samt med 
Världskulturmuseet kring programverksamhet 2012. 
 

Inom Västarvet finns en omfattande kunskap och specialistkompetens inom olika 
områden, natur- och kulturmiljö, hemslöjd, arkeologi, konservering och samlingsvård. 
Denna kunskap efterfrågas i olika sammanhang, som experter, för samarbete, i 
utvecklingsprojekt och på uppdragsbasis.  
Västarvet stödjer och initierar näringsutveckling inom slöjd, byggnadsvård och hållbar 
utveckling.  

 

Slöjd i Väst har under 2012 arbetat vidare med närvaron på webben och kommunikation 
i sociala media via bloggar som 365slojd.se, slojdhaller.se, facebook.com/slojdivast, 
Sticknätets nyhetsbrev, Slöjd i Västs nyhetsbrev och hemsidan slojdivast.se. 
Slojdivast.se 21 466 besök (ca 22000) 
Slojdochbyggnadsvard.se 31 696 besök 
Bloggar: Slojdivast.blogspot.com 7210 besök 

Sticknatverkivast.blogspot.com 8165 besök (5892) 
365slojd.se 422 476 unika besökare (224 744) 
Facebook: Slojdivast/facebook.com 751 personer gillar (550) 
Folkdräkter & Bygdedräkter 130 personer gillar (30) 
365slojd/facebook 2559 personer gillar (2100) 
Twitter: Slojdivast hade 2012 166 följare på Twitter (57) 
Nyhetsbrev: Slöjd i Väst har skickat ett eget nyhetsbrev 11 gånger till 500 
prenumeranter. (300) 
Sticknätets nyhetsbrev har skickats 3 gånger till 534 prenumeranter. (529) 
Ett nyhetsbrev har skickats ut till slöjdarregistret, 134 personer. 
Slöjd i Väst medverkar också i flera samarbetsprojekt och hemsidor på webben, bl.a. 
slojdhaller.se, slojdeniskogen.se, textilhemslojd.se, hemslojd.org och alltomhemslojd.se.  
 
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 26 artiklar med 52 bilder i länspress och 
annan press, 4 radioinslag och 4 tv-inslag. 
 
Slöjd i Väst ska bidra till att öka jämställdhet och mångfald på natur- och 
kulturarvsområdet 
Genom vår medverkan i HBTQ-festivalen i Göteborg har vi nått nya målgrupper och 
synts på oväntade nya arenor. Slöjdaktionen To Russia with love rönte stor 
uppmärksamhet och visades så väl på SVT som på Kulturhuset i Stockholm under 
Pridefestivalen. 
Genom fortsatta satsningar i Bergsjön och Biskopsgården arbetar vi vidare med 
interkulturella verksamheter och integration.  
Efter framgångsrikt arbete med projektering och finansiering i samarbete med 
Västarvets ledning, Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund, Västra 
Götalandsregionens Kultursekretariat, Nämnden för Hemslöjdsfrågor m fl. kunde IOV 



 

Youth Congress 2012 anordnas på Billströmska folkhögskolan på Tjörn sommaren.  
 
Kontaktytorna och samverkan med externa aktörer skall stärkas 
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 samverkat/samarbetat med 
mer än 70 olika föreningar /nätverk regionalt och nationellt bl a:  

 
365 saker du kan göra 
ADA- Association for design and 
Advertising 
Ale Slöjdare 
August Abrahamssons stiftelse 
Balteryd hembygdsförening 
Borås Museum 
Botaniska trädgården Göteborg 
Broderinätverket Skaraborg 
Dalslands Konstmuseum 
De sju häradernas hemslöjdsförening 
Dräktrådet Västra Götaland 
Federación Nacional de Artesanos de 
Mexico 
Folk o Form 
Föreningen medveten konsumtion 
Föreningen Slöjdlustar 
Föreningen Sveriges 
Hemslöjdskonsulenter 
Företagarföreningen Kronhusbodarna  
Företagarföreningen Linnéstaden 
Göteborg 
Grevbäcks Hembygdsförening 
Grevbäcks hembygdsmuseum 
Göteborg och Bohusläns ideella 
hemslöjdsförening 
Göteborgs kommun 
Göteborgs Universitet , Ledarskap i 
Slöjd- och kulturhantverk 
Göteborg & Co 
Halmens Hus  
HDK - Högskolan för design och 
konsthantverk 
Hemslöjdens Förlag 
Hushållningssällskapet 
Integrationsnätverk i Biskopsgården 
International Organization of Folk 
Art 
JulForm 
Knalleslöjdarna 
Konstenheten Skövde kommun 
Konsthantverkscentrum 
Kravallslöjd 
Kniv i Väst 
Kultur i Väst 

Nätverkstan 
NBV väst – Nykterhetsrörelsens 
bildningsverksamhet 
NOHAB-smedjan / Innovatum  
Not Quite - kulturcentrum 
NFH - Nämnden för Hemslöjdsfrågor 
Nääs Konsthantverk 
Pride Festivalen Stockholm 
Repslagarbanan 
RFSL – riksförbundet för sexuellt 
likaberättigande  
Riksförbundet för Folkmusik och 
dans 
Riksutställningar 
Rydals Museum 
SHR – Sveriges 
Hemslöjdsföreningars Riksförbund 
Skara stift/stiftskonsulenten 
Skaraborgs hemslöjdsförening 
Skövde Stadsmuseum 
Slöjdare via utställningen 
Liljevalchs- Nääs  Slöjdare via 
Julutställning "Gran o julträd" 
Slöjdens hus Skövde 
Slöjdare vid jubileumsutställningen 
Hemslöjden 100 år på Liljevalchs 
Slöjdare via utställningen Slöjdglädje 
♥ Mexiko 
Slöjdare via utställningen 
Midvinterfest 
Stenebyskolan 
Sticknätet i Västra Götaland 
Studieförbundet Vuxenskolan Borås 
Studieförbundet Vuxenskolan 
Göteborg 
Studieförbundet Vuxenskolan Tibro 
Studieförbundet Vuxenskolan Götene 
Studieförbundet vuxenskolan 
Mariestad 
Studieförbundet Vuxenskolan Lerum 
Studieförbundet Vuxenskolan 
Skövde 
Studieförbundet Vuxenskolan Västra 
Götaland 
Svenska Unescorådet 



 

Svenska Vävrådet  
Two Little Birds 
Textilmuseet i Borås 
Textilhögskolan Borås 
Tidskriften Hemslöjd 

Ulricehamns museum 
Vadsbo museum 
VI-skogen 
Västergötlands hembygdsförbund 
Väv i Väst 
Älvsborgs läns hemslöjdsförbund  

 
Långsiktiga samarbeten finns med Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund, 
Sätergläntan hemslöjdens kursgård, lokala och regionala hemslöjdsföreningar, 
Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter, Nämnden för Hemslöjdsfrågor, 

Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborgs Universitet, och Konsthantverkscentrum Väst. 
 

Samarbete med Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund, Sätergläntan och de 
regionala och lokala hemslöjdföreningarna sker kontinuerligt kring större och mindre 
gemensamma processer och projekt. Exempel under 2012 är samverkan kring 
programverksamhet och utställningar i Slöjdens Hus i Skövde, Jubileumsutställningen 
Hemslöjden 100 år på Liljevalchs konsthall i Stockholm och Slöjdklubbarna för barn. 

 

Samverkan med Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter rör exempelvis bloggarna 
och hemsidorna 365slöjd, Slöjd Håller och Textil hemslöjd samt vandringsutställningar 
som tas fram i samarbete med andra läns hemslöjdskonsulenter. 

 

Nämnden för Hemslöjdsfrågor samordnar och anordnar konferenser och utbildningar 
för hemslöjdskonsulenter och är också huvudman för rikshemslöjdskonsulenterna inom 
Näring och Barn- och Ungdom där vi samverkar kring utvecklingsinsatser och deltar i 
arbetsgrupper på nationellt plan. 

 

Samverkan med Göteborgs Universitet, speciellt utbildningen Ledarskap i Slöjd- och 

Kulturhantverk sker genom att involvera studenter i projektarbeten, ta emot praktikanter 
samt genom föreläsningar om Slöjd i Västs verksamhet. Under 2012 har Slöjd i Väst 
haft 5 praktikanter från utbildningen. Ett visst samarbete sker också med Högskolan i 

Borås och Institutionen för Pedagogik för att utveckla pedagogik på friluftsmuseet i 
Borås. En återkommande två dagars workshop med kursen Child culture design på 
Högskolan för Design och Konsthantverk genomförs årligen på Nääs Slöjdseminarium i 
samarbete med lärare vid högskolan. 

 

Genom Folk och Form (FoF) som är en plattform för gränsöverskridande och 
utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland har Slöjd i Väst startat ett 
långsiktigt samarbete med Konsthantverkscentrum(KHVC), Svensk Form och 
BRG/Association for Design and Advertising (ADA). FoF är ett forum där utövare, 
besökare, kommun & region möts och diskuterar, visar upp och gemensamt söker 
utveckla Västra Götaland ur ett form- och designperspektiv. Hösten 2011 - Våren 2012 
genomfördes en tvåstegs-förstudie med stöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor, Västra 

Götalandsregionens Kulturnämnd samt Göteborgs Kulturförvaltning.  

FoF har idéutvecklats genom workshops, djupintervjuer, benchmarking samt en 
styrgrupp bestående av representanter från Konsthantverkscentrum(KHVC), Slöjd i 

Väst(SIV) och BRG/ Association for Design and Advertising.  
 

Slöjd i Väst samarbetar med ett stort antal föreningar, enskilda utövare och företagare 
både genom rådgivning, enskilda insatser, i samverkansprojekt och i större 
utvecklingsprocesser. 

 



 

Slöjd i Väst har regelbundna samverkansmöten med regionens tre 
länshemslöjdsföreningar två gånger per år och deltar som adjungerade i de olika 
länsföreningarnas styrelser. Hemslöjdsrörelsen firade 100-årsjubileum 2012 och Slöjd i 

Väst har samarbetat med föreningarna i regionen bl a om genomförandet av det 
kollektiva verket Ser du löven för alla träd? Verket var en del av Svenska 

Hemslöjdsföreningars Riksförbunds jubileumsutställning på Liljevalchs konsthall, ett 
samarbete med ca 2000 enskilda slöjdare varav ca 200 från Västra Götalandsregionen 
som skapat var sitt bidrag till verket. Med inspiration från detta arrangerade Älvsborgs 
läns hemslöjdsförbund slöjdutmaningen en fot x en fot i Borås. 
Slöjdglädje ♥ Mexiko, en försäljningsutställning i Mariestad, producerades i samarbete 
mellan Slöjd i Väst, Skaraborgs Hemslöjdsförening, Vadsbo Museum och ca 35 slöjdare 
som också utmynnat i ett 20-tal kontakter med slöjdare och föreningar från Querétaro i 
Mexiko. 

 
Under året har Slöjd i Väst i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan genomfört 40 
slöjdkurser på Nääs, stöttat 12 slöjdklubbar, Slöjdklubben på Kulturkalaset och 
anordnat svarvseminarium på Borås Museum. SiV har även samverkat med 
Studieförbundet Vuxenskolan i ett regionalt projekt, Ett lyft för vävningen, där 
projektledare Eva Gustafson har arbetat för att utveckla, kartlägga och synliggöra 
handvävningen i regionen.  

 

IOV World Youth Congress, den internationella ungdomskonferensen som planerades 
och genomfördes av Västarvet tillsammans med två andra parter, var förlagd till 
Billströmska folkhögskolan på Tjörn.

 
Slöjd i Väst arbetar med att utveckla och medverka i insatser för att främja 
kulturella och kreativa näringar. 
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.  

 
Slöjd i Väst medverkade 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. 

 
Under 2011 genomfördes med hjälp av projektbidrag från Nämnden för 

Hemslöjdsfrågor 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. Under 2012 utvecklades projektet, under 
namnet FOLK OCH FORM ( FoF) tack vare stöd från Göteborgs kommun och Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd. Arbetet med förstudien har skett i nära samråd och 
samarbete med styrgruppen för FoF. Vid förstudiens början var det primära syftet att 
skapa en verksamhet med fokus på återförsäljning och visningsytor. Förstudien kom 
dock att visa att den viktigaste funktionen för FoF handlar om att vara en plattform för 
samordning av resurser samt utveckling och förmedling av kompetens inom 



 

formområdet. Under förstudien genomfördes två workshops och i efterdyningarna av 
projektet har det under hösten varit 3 Kaffe&Samtal på konsthantverks kaféet Two little 

birds på 2:a Långatan i Göteborg. Träffarna har varit FoF arrangemang och har haft 
olika teman som handlar om FoF områdena slöjd, konsthantverk och design. 
Julmarknaden JärnJul, en slöjd och konsthantverksmarknad på Järntorget i Göteborg, 
arrangerades av Företagarföreningen Linné, ADA, KHVC och Slöjd i Väst under FoF-
flagg.  
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. 
Hemslöjdskonsulenterna har också medverkat vid kvalitetsrådgivningar och 
bedömningar för t ex Sjuhäradsform, Hjomässan m fl. 
 
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. 
Slöjd i Väst har arrangerat tävlingen SLUG 2012 som var ett sätt att slå ett slag för hållbara 
innovationer inom hemslöjden. De vinnande bidragen visades på Slöjd och Byggnadsvård och 
på Liljevalchs jubileumsutställning: Hemslöjden 100år 2012. 

 
Projekt Hållbar Livscykel Hemslöjd/Byggnadsvård har slutförts med resultatet att vi 
utvecklat Slöjd- och Byggnadsvårds miljöprofil. Förmedlingen av, och kunskapen om, 
lokala slöjd- och byggmaterials livscykler har vidareutvecklats.  
Under 2012 har två utställningar: Rum för lust och list och Slug 2012 producerats och 
visats på Slöjd- och Byggnadsvård. (Rum för lust och list visades även på Hem och 

Villa-mässan i Göteborg och delar av Slug 2012 på Liljevalchs i Stockholm.) 
Syftet har varit att profilera våra hållbarhetsaspekter och stärka vår argumentation att 
Slöjd och Byggnadsvård är bra miljöval. I utställningen Rum för lust och list visades 3 
rumsinredningar på teman köpa, göra och hitta. Utställningen Slug 2012 visade de 
bidrag som lämnats till tävlingen Slug 2012 där deltagarna tävlat med idéer om 
innovativa hållbara slöjdprodukter.  

 
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. 
 
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 10 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. 
 
Öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika slöjdtekniker 
Under flera års tid har Slöjd i Väst i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och 
Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund utvecklat Slöjdklubbskonceptet för barn.  
I Västra Götaland har vi för närvarande 11 slöjdklubbar. Slöjd i Väst har fortsatt 
samverkan med hemslöjdsföreningarna och Studieförbundet Vuxenskolan för att stödja 
befintliga och starta nya slöjdklubbar. 
Slöjd i Väst utbildar handledare till Slöjdklubbarna och fler och fler av de utbildade 
slöjdklubbshandledarna startar nya slöjdklubbar.    
Under 2012 har 25 personer påbörjat Slöjdklubbshandledarutbildningen och de kommer att gå 
klart kursen under våren 2013. 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. 

I augusti 2012 var Slöjdklubben med på Barnens Kulturkalas i Trädgårdsföreningen i 
Göteborg. Över tvåhundra barn fick slöjda leksaker och lekredskap och lära känna 
hemslöjdens material och tekniker. Barnens kulturkalas är Sveriges största 
kulturaktivitet för barn. Medverkan på Kulturkalaset var ett samarbete mellan 
Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland och Slöjd i Väst.  

 

Slöjd i Väst har samarbetat med Integrationsnätverket, en förening i Biskopsgården, 

med projekt Jordens Lekar, ett interkulturellt projekt där barn och vuxna har samlats 
kring lekar från hela världen, slöjdat och lekt tillsammans.  

 

Under våren anordnade Slöjd i Väst workshops för ungdomar: Urban nights på 
Världskulturmuseet. 

Under hösten har Slöjd i Väst haft möten med Kultur Ungdom för att planera en 
gemensam slöjdidéturné i regionen. Under våren 2013 kommer fyra kommuner att 
besökas för att föra dialoger med unga om vad de vill göra, ha hjälp med, se mer av - 
inom slöjd.  Tillsammans med Kultur Ungdom planeras för att i samverkan med 
ungdomar anordna slöjdläger under 2013. 

 

Sommaren 2012 genomfördes IOV World Youth Congress där 75 unga vuxna från 37 
länder träffades under en vecka för att diskutera och utöva folk art. Från Sverige 
medverkade 5 deltagare samt 17 volontärer. Kongressen ledde till många internationella 
kontakter inom slöjd och andra folk art-områden.  
 
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 broderigraffiti. 

 



 

På bloggen 365slojd, där Slöjd i Väst publicerar ett slöjdtips varje dag hade vi 2012 närmare en 
halv miljon unika besökare varav en stor del är ungdomar som får kul och inspirerande förslag 
till eget slöjdande. Under 2012 fick SiV projektpengar för att utveckla bloggen till en mer 
lättarbetad, användarvänlig hemsida. Den nya sidan lanserades i början på 2013.  

 
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. Slöjd i Väst har serviceverksamhet via vår förvaltning, hyresvärdar och 
regionen. Verksamheten har bedrivits med utgångspunkt från kontoren i Borås, Nääs, 
Uddevalla och Skövde. Personalen har deltagit i interna utbildningar och 
informationsdagar som anordnats av Nämnden för Hemslöjdsfrågor, Västra Götalands 

Regionen och Västarvet. En medarbetare har tagit motorsågskörkort. 
 
 
Exempel på arbetsgrupper och styrelser där personal från Slöjd i Väst medverkat 2012: 
 
Nämnden för Hemslöjdsfrågors Miljögrupp  
Västarvets chefsgrupp 
Nämnden för Hemslöjdsfrågors Näringsgrupp 
Nämnden för hemslöjdsfrågors internationella och interkulturella arbetsgrupp 
Svenska Vävrådets styrelse 
Västarvets SACO-styrelse 
Utställningsgrupp, Västarvet 
Sveriges hemslöjdsföreningar riksförbunds styrelse 
International Organization of Folk Art, Youth Commission 
Kultur & Entreprenörsskapsgruppen Västarvet 
Cultural Planning Laboratory (ledningsgrupp) 
 
 
 

 


