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INLEDNING

2021 var ett år där pandemin fick oss att pendla mellan 
hopp och förtvivlan. Restriktioner och lättnader avlöste 
varandra. Nystart, omstart, återstart och tillbakagång 
var årets Buzz Words men Corona visade åter sin oberäk
nelighet vid årets slut. Sällan har väl ett år varit så svår
planerat. Trots alla svängningar har vi lyckats genomföra 
många verksamheter, t ex utställningen Där fantasin bor 
som har producerats och varit öppen för publik hela som
maren på Nääs. Många kurser har också genomförts och 
utvecklingsarbetet inför framtiden fortsatt. Vi har lärt oss 
nya arbetssätt, nya sätt att kommunicera och samarbeta 
under ständigt skiftande förutsättningar. Förvaltningens 
Utvecklingsresa börjar också närma sig sin slutstation och 
den efterlängtade nya organiseringen som skall göra oss 
till ännu bättre kulturutvecklare är snart sjösatt. 

Torbjörn Lindström 
Enhetschef Slöjd och Regional pedagogik
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Det här är slöjd

I Förvaltningen för kulturutveckling – enheten för slöjd och 
regional pedagogik arbetar hemslöjdskonsulenter med 
främjande av hemslöjd.

Alla arbetar regionalt och samarbetar bland annat med 
kommuner, föreningar, företag och utövare. Enheten 
har fasta arbetsplatser i Borås, Göteborg, Floda, Skövde, 
Vänersborg och Fengersfors och är även med och driver 
besöksmålet och resurscentret Slöjd & Byggnadsvård på 
Nääs.

Verksamheten drivs på uppdrag av Västra Götalandsregionens kultur
nämnd. Hemslöjdsfrämjande verksamhet är ett av de verksamhetsområ
den som ingår i kultursamverkansmodellen och regionens kulturstrategi. 
Utvecklingsinsatser för Hemslöjd i Västra Götalandsregionens regionala 
kulturstrategi 2020-2023 är:
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• att främja formgivning, slöjd och 
hantverk genom samverkan mellan 
utövare, intresseorganisationer, fö
retag och forskning samt genom att 
matcha hantverkskunnande med in
dustrins och besöksnäringens behov

• att utveckla natur- och kulturarvs-
residens inom slöjd, bygghantverk 
och kulturmiljövård för att främja 
forskning, utveckling, internationella 
och interkulturella utbyten och lärande

• att medverka till hållbar utveckling och interkulturell dialog genom 
att främja invånares, särskilt barn och ungas, intresse för slöjd, hant
verk och återbruk

Enheten Slöjd och regional pedagogik arbetar utifrån kulturnämndens 
uppdrag till Förvaltningen för kulturutveckling och de prioriterade mål 
som är relevanta för verksamheten.

Beskrivning av Förvaltningen för kulturutveckling
Den första januari 2020 bildade Västarvet och Kultur i Väst en ny gemen
sam förvaltning under namnet Förvaltningen för kulturutveckling. I den 
nya förvaltningen samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och 
kulturarv, drift av museer och besöksmål samt horisontella perspektiv, 
hållbarhet-, tillgänglighet- och regionala utvecklingsfrågor. En större  
genomlysning av organisationen med namnet Utvecklingsresan har  
genomförts under 2020 - 21 och under 2022 kommer en omorganisation 
att genomföras.
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BARN OCH UNGA

Barn och unga är prioriterade målgrupper i Västra  
Götalands regionala kulturstrategi och även i den treåriga 
kulturplanen. Där står att läsa att ”Offentligt finansierad 
kulturverksamhet har ansvar för att främja barn och ungas 
rättigheter”. 20 procent av Västra Götalands befolkning 
är barn.

Slöjden är en deltagarkultur som kräver eget engagemang 
genom skapande. Intresset för slöjd som en del av kultur
skolan växer, vilket verkar positivt för barns möjlighet att 
utöva och träna slöjd på sin fritid.

Slöjdhandledarutbildning på Nääs
2021 genomförde hemslöjdskonsulenterna en slöjdhandledarutbildning 
på Nääs med 6 träffar. Gruppen bestod av 14 personer bland annat från 
förskola och särskola samt slöjdare som vill bli bättre på att arbeta i peda
gogisk verksamhet. Under träffarna togs olika aspekter av slöjd och barn
verksamhet inom slöjd upp: 

• Barnen och hemslöjden (en introduktion)

• Barnen i skogen (täljning, ekologi och allemansrätt)

• Slöjd för alla barn (tillgänglighet)

• Barnen och den magiska slöjden (det tvärkulturella perspektivet)

• Barnen på jorden (resurshushållning och globala perspektiv på slöjd)

• Slöjda säkert tillsammans (barnsäkerhetsfrågor).



6 

PrioBoU
Under året har hemslöjdskonsulenterna fördjupat samarbetet i ett natio
nellt nätverk bestående av regionala utvecklare och hemslöjdskonsulenter 
som jobbar med barn och unga. Nätverket har haft möten varje månad 
under året och har arbetat med att öka samsynen på Slöjdhandledarut
bildningen och också med Kulturskolan där olika aktörer bjudits in från  
t ex Kulturskolecentrum, Kulturskolerådet, Kulturskolepedagogutbildning
en och kulturskolepedagoger i slöjd. Samarbetet kommer fortsätta under 
2022.

Slöjd i kulturskolan
Arbetet med att få in slöjd som ett ämne i kulturskolan är långsiktigt. Fokus 
under året har varit att kartlägga och lära känna de kulturskolor i regionen 
som redan arbetar med slöjd. Hemslöjdskonsulenterna har kontaktat de 
verksamma pedagogerna och försöker fånga upp deras behov för att kun
na göra riktade insatser i framtiden. Arbetet fortsätter under 2022. 

Kulturskolepedagogdagen
Den 1 november 2021 arrangerades Kulturskolepedagogdagen av Förvalt
ningen för Kulturutveckling i samarbete med Göteborgs universitet. Hem
slöjdskonsulenterna deltog i planerandet och genomförandet av dagen, 
bland annat genom att producera film för pausaktiviteter.



7 

Slöjd på UKM
Under vårterminen 2021 deltog hemslöjdskonsulenterna med en program-
punkt på den semi-digitala upplagan av festivalen Ung Kultur Möts.  
På grund av pandemin valde hemslöjdskonsulenterna och den unga  
arrangörsgruppen att genomföra en serie digitala brodericafé-träffar. Tre 
personer från KRAFT hantverk fick som uppdrag att genomföra träffarna 
där totalt 17 personer deltog.

Där fantasin bor
Hemslöjdskonsulenterna producerade 
en utställning i samarbete med Slöjd & 
byggnadsvård: ”Där fantasin bor – en 
utställning om lekstugor och kojor”. I 
utställningen visades sju lekstugor och 
kojor som byggts på plats eller flyttats 
dit. Det fanns även fyra husfasader med 
utställningstexter. Utställningen var ett 
samarbete mellan flera medarbetare från 
Slöjd och regional pedagogik och Slöjd 
& byggnadsvård och syftet var att lyfta 
barns byggda kulturarv samt att utveck
la metoder för att arbeta med barn och 
byggnadsvård. Studenter från HDK Valands masterprogram deltog tillsam
mans med en grupp barn i åldrarna 6-13 och designade och byggde två 
lekstugor till utställningen. Samarbetsparter var också Kinna hembygds
gård, Tibro Hantverksakademi, August Abrahamsons stiftelse och Daglig 
sysselsättning på Lerums kommun. Utställningen visades på Nääs den  
4 juni – 31 oktober.

Play Happens
I anslutning till utställningen Där fantasin bor ställde eleverna från Child 
Culture Design-utbildningen ut föremål från en tidigare kurs. I utställning
en Play Happens visades leksaker som designats för att passa för lek i hem
met under perioder av mycket innesittande, till exempel vid pandemi.

Pilkojor i Alingsås
När Där fantasin bor visades planerades också pedagogisk verksamhet 
för elever i skola och förskola. På grund av pandemin gick detta inte att  
genomföra på plats som planerat. I stället genomfördes aktiviteter på  
temat, på den egna förskolan. Resultatet var att fem stycken pilkojebyg
gen gjordes i ett samarbete med Alingsås kommun med finansiering av 
Skapande skola. Barnkulturdesigner Dawn Hong ledde byggnationerna. 

Barnens byggsöndag
Barnens byggsöndag var ett pedagogiskt program som skulle åtfölja ”Där 
fantasin bor” med en träff i månaden. Tre av fem träffar fick ställas in på 
grund av pandemirestriktioner. Under september och oktober arrangera
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des dock två Barnens byggsöndag, båda med tema timring och murning. 
Under den andra träffen visade en lärare från Lerums gymnasiums bygg
program hur murning i full skala går till. Målet med träffarna var att ta fram 
metoder för att jobba med barn och byggnadsvård på Slöjd & byggnads
vård och kommer att fortsätta under 2022 med minst två byggsöndagar.

Ferieungdomar från Lerums kommun
I juni tog hemslöjdskonsulenterna emot tre ferieungdomar från Lerums 
kommun. Ungdomarna fick under sin arbetsperiod hjälpa till att färdig
ställa delar av utställningsproduktionen. De tillverkade bland annat leksa
ker till ett av husen och målade och satte upp hässjestörar runt om Slöjd  
& byggnadsvård. 

Lajv i kulturskolan
Ett samarbete med Lajvbyrån har inletts för att undersöka möjligheten att 
arbeta med lajv som metod i den kommunala kulturskolan. Lajvbyrån har 
fått i uppdrag att ta fram en terminsplanering tillsammans med en kultur
skola (Kungälv) som möjligtvis kan bli en metod för hur man kan arbeta 
med lajv i kulturskolan. Hemslöjdskonsulenterna ser lajv som en möjlig väg 
att arbeta in slöjd som ett inslag i kulturskolans verksamhet.

Framtidsdjur
Tillsammans med Göteborgs Naturhistoriska museum och 300 elever  
i Västra Götaland skapades under vårterminen 2021 en utställning på  
temat evolution: Framtidsdjur. Eleverna fick först ta del av en föreläsning 
på temat och sedan broderade de djur baserat på sina egna tankar och sin 
fantasi om hur djur kan komma att se ut i framtiden. I början av juni invig
des utställningen med en digital vernissage där alla medverkande klasser 
deltog. Utställningen visades sedan fram till oktober. 
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JÄMSTÄLLDHET, 
JÄMLIKHET OCH 
MÅNGFALD

Inom slöjdens område är kvinnor en dominerande grupp 
både när det gäller produktion och konsumtion av kul
turen. Detta står i kontrast till många andra kulturområ
den där män till större del är producenter medan kvinnor  
generellt är större kulturkonsumenter. Dock finns det  
andra ojämlika förhållanden där särskild uppmärksamhet 
bör riktas för att öka allas lika möjligheter att skapa och 
ta del av slöjd. Det har visat sig att digitala verktyg har 
öppnat upp för nya målgrupper och är ett område som är 
intressant att utveckla i framtiden.

Slöjdväxla
Idén för projektet slöjdväxla* kom från samtal med handledarna på 
Kulturlabbet som en konstnärlig daglig verksamhet för bild-, scen- 
och ordkonstnärer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Slöjdväxla gick ut på att slöjd och konst skickas mellan ett utvalt 
antal deltagare i projektet. Konstnärerna på kulturlabbet match
ades med slöjdare och ett objekt skickas mellan dessa två som 
tillsammans skapade ett konstverk. Deltagarna utbytte idéer, in
struktioner och inspirerade och samarbetade med varandra med 
processen i fokus. 

Syftet med slöjdväxla var att skapa nya kontaktytor och bidra till 
utveckling i slöjdares och konstnärers personliga skapande. Samar
betet bidrog till möjligheten att få nya infallsvinklar på skapandet 
och bidra till att vidga perspektiven på vad slöjd och konst kan vara.

Två konstnärer från Kulturlabbet matchades med två professionella slöjda
re. Under året sökte Kulturlabbet medel från Nämnden för hemslöjds frågor 
vilket beviljades och projektet utökades till att omfatta två ytterligare 
konstnärer och två ytterligare slöjdare.
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SAMARBETEN 
MED CIVIL
SAMHÄLLE,  
KOMMUNER  
OCH NÄTVERK

Nätverken och organisationerna i det civila samhället är 
många: maker-rörelsen har under de senaste åren etable
rat sig på flera platser i regionen; de tre ideella länshem
slöjdsföreningarna i regionen har många aktiva medlem
mar; internetbaserade nätverk samlar intressegrupper och 
olika sammanslutningar träffas för att sticka, tälja, brodera 
eller utöva craftivism tillsammans. Under året har många 
föreningar haft en ansträngd situation och det har varit 
svårt att genomföra aktiviteter då många medlemmar 
tillhör riskgrupper. Hemslöjdskonsulenterna har stöttat på 
de sätt som varit möjliga, bland annat genom att skapa 
digitala arenor där ovana användare har fått prova på olika 
digitala verktyg. Det har blivit tydligt att de fysiska kon
takterna är viktiga i civilsamhället men att digitala verktyg 
kan komplettera och vidga deltagandet i föreningslivet.

Samverkan med de tre regionala länshemslöjds
föreningarna
Hemslöjdskonsulenterna adjungeras till de tre länshemslöjdsförbundens 
styrelser där de bland annat samtalar om pågående och planerad verk
samhet. Två gånger per år träffar hemslöjdskonsulenterna alla tre länshem
slöjdsföreningar i regionmöten för att utbyta erfarenheter och informera 
om vad som händer i respektive organisationer. I samarbete med förening
arna ges också tidningen Till Handa ut.
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Tidningen Till Handa
Till Handa är regionens slöjdtidning och tas fram i samarbete mellan hem-
slöjdskonsulenter och hemslöjdsförbunden. Enhetschefen för Slöjd och  
Regional Pedagogik är ansvarig utgivare, Skaraborgs Hemslöjdsförening 
ägare. Tidningen utkommer med fyra nummer per år med en upplaga på 
1 000 exemplar 2021. Regionens hemslöjdsföreningar, hemslöjdskonsu
lenterna och en arvoderad redaktör samarbetar kring tidningens innehåll.  
I tidningen finns reportage och slöjdarporträtt samt information om 
kommande utställningar, kurser, workshops, slöjdkaféer med mera som  
arrangeras inom regionen. Tidningen har 340 prenumeranter samt att 
den är medlemstidning i Skaraborgs Hemslöjdsförening. Förutom detta 
distribueras Till Handa till alla bibliotek i regionen, cirka 350 exemplar per 
nummer. Under året har Älvsborgs läns Hemslöjdsförening beslutat att ha 
Till Handa som medlemstidning 2022 vilket ökar upplagan med ca 500 
exemplar.

Samverkan med Väv i Väst
Hemslöjdskonsulenter i Västra Götaland och de regionala utvecklarna på 
Kultur i Halland – Slöjd samverkar med föreningen Väv i Väst som är en 
regionförening inom föreningen Riksvävarna. Grupperingen träffas för att 
planera och följa upp gemensamma aktiviteter. Den planerade aktiviteten 
under vävmässan som arrangeras av Svenska Vävrådet genomfördes inte. 
Den flyttades i stället till 2022. Ett samverkansmöte har genomförts på 
Rydals Museum.
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Internationellt vävcenter
Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland finns representerade i Fören
ingen Internationellt vävcentrums styrelse och har bidragit till föreningens 
verksamhet. Föreningen har lokaler på Rydals museum, där det arrangeras 
kurser och workshops med inriktning på vävning. Internationellt vävcen
trum deltar också i projektet Kunskapsnod för lokal biobaserad fiberråvara 

som drivs av Smart Textiles vid Science 
Park Borås. Hemslöjdskonsulenterna 
samarbetar i en rådgivande roll i bl a 
tre seminarier som planeras i projek
tet. Dessa kommer att handla om lin 
och dess användning där olika aktörer 
kommer att bjudas in för diskussion 
och reflektion. 

Textilmuseet och de  
kulturhistoriska museerna  
i Borås
Hemslöjdskonsulenterna har flera akti
va samarbeten med museerna i Borås. 
Bland annat uppstarten av det regio

nala uppdraget Designnod Västra Götaland och nätverket Folk och Form. 
Konsulenter har även varit delaktiga i framtagandet av utställningarna 
Craft Rituals, Knitting peace m. fl.  aktiviteter, verksamheter och kurser 
som genomförts på Textilmuseet och Borås Museum. 
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Skaraborgs hemslöjdsförening
I samarbete med Skaraborgs hemslöjdsförening har hemslöjdskonsulenter 
arrangerat aktiviteter i Slöjdens hus i Skövde. Under året har sju utställ
ningar visats: ”Sytt 2020” med quiltar från Lidköping och Skövde, Så blev 
det – Textila uttryck med Gertrud Wahlgrens återbruk och textil, Träslöjd 
– Traditionellt hantverk möter ny teknik med slöjd av Per Magnusson,  
Skaraborgsslöjdarnas utställning med försäljning, #Vävrosengång, Alm
projektet – en slöjdig räddningsautkion med Täljskapet och en julutställ
ning. Alla utställningar har inletts med digitala visningar av utställningarna 
som har sänts på föreningens Facebooksida. Under våren hölls fyra digitala 
slöjdcaféer med deltagare från hela landet och även deltagare från övriga 
Europa. Två digitala workshops hölls i samarbete med Nykterhetsrörelsens 
Bildnings verksamhet, NBV Väst.

Vävutmaningen #vävrosengång arrangerades av hemslöjdskonsulenter
na och Skaraborgs hemslöjdsförening. Deltagarna uppmanades att väva  
rosengång och sedan ställa ut sina vävar i Slöjdens hus. Under utställningen 
deltog 35 väverskor med totalt 61 vävnader. En Facebookgrupp skapades 
som nu har cirka 300 medlemmar. Fem nyhetsbrev har skickats ut och två 
digitala föreläsningar har hållits i samarbete med föreningen Väv i Väst. 
Hemslöjdskonsulenterna producerade ett antal filmer om rosengång, 
bland annat från Västergötlands museums samlingar och om en väverska. 
Under utställningen #vävrosengång samarbetade hemslöjdskonsulenter
na med Balthazar Science Center i Skövde, i ett vävprojekt för barn och 
unga: #gubbarpårymmen. Med hjälp av videoinstruktioner fick deltagarna 
väva/sy happydolls.
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Skaraborgs hemslöjdsförening anordnade med stöd av hemslöjdskonsu
lenterna ett Slöjdrally bland annat med anledning av att Slöjdmässan i Hjo 
ställdes in på grund av pandemin. Intresserade kunde besöka de medver
kande slöjdarna och föreningarna som gjorde flera mindre arrangemang 
runt om i Skaraborg. 33 slöjdare och hantverkare bjöd in till besök på 12 
platser i Skaraborg. Arrangemanget planeras även att genomföras 2022.

Dräktrådet
Regionens dräktråd är sammansatt av representanter från Västra Göta
landsregionens hemslöjdskonsulenter, Folkdansringen, museer och regio
nens hemslöjdsföreningar. Dräktrådet träffas vanligen två gånger per år 
på olika platser i regionen och informerar varandra om vad som är aktuellt 
inom dräktområdet. Under året har inga träffar genomförts på grund av 
pandemin.

Sticksymposium
En hemslöjdskonsulent har deltagit i arbetet med planeringen av ett 
sticksymposium på Billströmska Folkhögskolan tillsammans med den danska 
föreningen Gavstrik och en ideell projektgrupp inom stickområdet. 
Sticksymposiet kommer att genomföras i juni 2022.

Nätverk för hårdslöjd är ett forum där intresserade kan utvecklas genom 
att utbyta kunskap och erfarenheter och en kanal för att sprida informa
tion om vad som är på gång inom träslöjd. Under året har bland annat ett 
digitalt täljcafé anordnats, ett föredrag om att ta rätt betalt för slöjd, samt 
ett föredrag om skogsbruket i Göteborgs stad. Flera nyhetsbrev med ak
tuell information om kurser och utställningar har skickats ut till nätverket.

Sticknätverket i Västra Götaland har mer än 500 deltagare. Nätverket  
används som en kanal för att sprida information om evenemang inom stick
ning som genomförs i eller nära Västra Götaland. Det skickas ut nyhetsbrev 
med aktuell information om stickning och däremellan tipsar deltagare i 
nätverket varandra i Sticknätverkets Facebook-grupp. Hemslöjdskonsulen
terna har arrangerat sammanlagt fyra digitala sticksalonger under våren 
och hösten, bland annat i samarbete med Textilmuseet i Borås.

Nationellt nätverk design och form. Ett flertal konsulenter runtom i landet 
har fått utökade uppdrag inom form och design. Region Dalarna startade 
ett designnätverk för de regionala aktörer som arbetar främjande med de
sign och formfrågor, där hemslöjdskonsulenterna i VGR deltagit under året.

Djur & odjur
Utställningen Djur & odjur har turnerat i Sverige under 2021 och har visats 
på följande nio platser: Kommunhuset i Ljusdal, Göteborgs Naturhistoriska 
museum, Fornsalen i Visby, Regionmuseet Skåne i Kristianstad, Astrid Lind
grens Näs i Vimmerby, Ölands museum i Himmelsberga, Alsters Herrgård 
i Karlstad, Kulturhuset i Mora och Södermanlands museum i Nyköping.  
Facebook-gruppen har numera över 1 100 medlemmar och under året har 
nyhetsbrev skickats ut till deltagarna i projektet i samband med varje ny 
utställningsinvigning. Utställningen fortsätter sin turne under 2022.
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KUNSKAPSUPP
BYGGNAD

Förmedlingen av slöjdkunskap sker på många sätt och på 
olika nivåer. Genom utställningar med tillhörande pro
gramverksamhet sprids slöjdkunskaper till en bred publik 
och ger många möjlighet att möta slöjd på ett konkret 
sätt. De kurser som ger möjlighet till fördjupning i slöjd
kunskaper på Nääs och runt om i regionen ställdes till stor 
del in i början av året, men många kunde genomföras  
under början av andra halvåret. Det blev flera tillfällen att 
testa nya vägar genom webbinariet Skogsklok. I projektet 
1 kvm lin gavs möjlighet för privatpersoner och föreningar 
i regionen att på ett konkret sätt fördjupa sina kunskaper 
genom att odla lin på hemmaplan.

1 kvm lin – en kvadratmeter lin 
Projektet 1 kvm lin startade i Västra Götaland 2020 med syfte att sprida 
kunskap om lin, dess odling och förädling till textil. Under 2021 utökades 
projektet i samarbete med Sveriges Hemslöjdsföreningars Riksförbund 
(SHR) och andra regioners hemslöjdskonsulenter. Sammanlagt odlade  
6 000 personer lin i projektet 2021. Ett nationellt lin-nyhetsbrev gjordes 
och alla deltagare bjöds in att delta i Facebookgruppen 1 kvm lin.

Under hösten arrangerades linberedningsträffar på olika platser i regionen 
i samarbete med lokala aktörer. Cirka 300 personer har deltagit i dessa 
träffar.
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Gerillaodling av lin på Hjo Gerillaslöjdsfestival
Som en del i HJO <3 Gerillaslöjd arrangerades fem ”gerillaodlingar” av  
spånadslin runt om i staden. Hemslöjdskonsulenterna var med under sådd 
och skörd, ryckte linet på slåtterdagen och under skördefesten bereddes 
lin utanför Kulturkvarteret Pedagogien.

Kulturkalaset på Slöjdpark Kviberg
Göteborgs Kulturkalas arrangerades på olika platser runt om i staden som 
ett led i att anpassa verksamheten under pandemin. Hemslöjdskonsulen
terna deltog tillsammans med föreningar och utövare genom att arrang
era 27 workshops med 10–12 deltagare i varje. Cirka 450 personer deltog i 
en workshop eller besökte området under kalasets dagar. Deltagarna fick 
möjlighet att bereda lin, tälja eller göra hopprep.

Skogsklok
Hemslöjdskonsulenterna medverkade under 2021 i Skogsstyrelsens sam
verkansprojekt Ett mer variationsrikt skogsbruk och presenterade slöjd  
under arbetsnamnet Skogsklok för ett stort antal aktörer inom svenskt 
skogsbruk. Syftet är att gynna och utveckla samverkansformer mellan  
slöjdare och skogsägare.

Slöjdresidens
Under året genomfördes fyra slöjdresidens på olika platser, som sam
mantaget gav tio slöjdare tid och resurser att utveckla sina slöjdidéer och  
färdigheter. 

Skogsklok - unga vuxna edition, genomfördes på Slöjdpark Kviberg i Göte
borg i samarbete med en lokal utövare och Kultur Ungdom. Residenterna 
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Olof Edström, Karin Martinsson samt Malin Lundström kom att jobba med 
att slöjda en stegestol, med att utveckla hattar och att tillverka en portör 
i krympträteknik. I samband med residenset hölls också ett webbinarium 
om skog utifrån Göteborgs Stads skogsbruksplan, där residenterna också 
delade med sig av sina processer och tankar.

Skogsklok i Kleva Slöjdbiotop i Åmåls kommun. Slöjdresidenterna 
var Jenny Soddu, Hedvig Flärdh och Thobias Bågmark. Parallellt 
hölls ett folkmusikresidens i samarbete med Not Quite i Fengers
fors. Dessa residens genomförde ett gemensamt publikt möte 
med täljworkshop, trädklättrande, uppvisning av slöjdad plats, 
stekning av pannkakor samt slutligen smakprov på folkmusikduon 
Aiguas musik och berättelser. Efter residensperioden genomför
des också en miniturné där dessa fem artister genomförde en före
ställning med slöjd, cirkus och katalansk folkmusik som visades på 
en förskola, ett lågstadium, en högstadieskola, samt på Sagabio
grafen i Åmål och under en festivalkväll på Rexcell i Dals- Långed.

Linresidens på Rydals Museum i Marks Kommun. Residenten Vega 
Syversætre Johannessen arbetade med crepe-bindningar i lin  
under två veckor. Arbetet gjordes i samarbete med föreningen  
Internationellt vävcentrum i Sjuhärad. Efter residenset genomfördes ett 
publikt möte där residenten berättade om sina erfarenheter och slutsatser.

I Trampverkstan i Alingsås kommun hölls ett residens med temat träsko
slöjd, initierat och genomfört av Magnus Jacobsson, Björn Svantesson samt 
smeden Linnea Lindgren. Här utforskades möjligheterna kring samarbete 
mellan smed och träslöjdare där verktyg kunde skapas och utvärderas samt 
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fördelarna med att använda speciella verkstadsmiljöer. Ett publikt möte 
genomfördes genom en träskofestival, där slöjdteknikerna och smidet  
visades. Det var också filmvisning och musik på träskofiol. Det finns önske
mål från residenterna om att arbeta vidare med projektet.

Upplevelseplats Nääs
Hemslöjdskonsulenterna sökte tillsammans med Slöjd & Byggnadsvård och 
August Abrahamssons Stiftelse (AAS) medel från Leader Göteborgs Insjö-
rike för projektet Upplevelseplats Nääs. Projektets syfte var att 2019–2022 
uppföra en slöjdstig och ett utegym som skulle förmedla kunskap om  
naturmaterial och hantverkstekniker. Förändringar i Stiftelsens ledning 
och visioner tillsammans med ändrade förutsättningar under pandemin 
har gjort att projektet skjutits fram och reviderats i omgångar så att målet 
2022 bli att enbart uppföra en slöjdstig. 

Länge Leve Ullen 
Vandringsutställningen Länge Leve Ullen finns för utlåning i regionen.  
Under året har planerade visningar ställts in på grund av pandemin, delar 
av utställningen har visats på Textilmuseet i Borås.
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We Knit for Peace
2021 fyllde Borås 400 år. Sveriges främsta textilstad har gått från lokal 
tillverkning med hela landet som kund till ett design-och forskningscen
trum med spetsutbildningar och internationell export. För att fira kraften 
i handarbetet utlyste Textilmuseet, Cirkus Cirkör, Borås Stadsteater och 
Hemslöjdskonsulenterna ett gemensamt stickupprop under hösten 2020. 
Resultatet blev en utställning med namnet We Knit for Peace som visades  
i olika skyltfönster i Borås mellan februari och april 2021. Utställningen  
visades upp på en digital sticksalong som genomfördes genom ett samar
bete mellan hemslöjdskonsulenterna och Textilmuseet.

Kursprogram på Nääs
Kursåret på Slöjdlärarseminariet på Nääs började med inställda och eller 
framskjutna kurser på grund av pandemin. Sedan har cirka 100 kurser  
kunnat genomföras i både slöjd och byggnadsvård på Nääs, på Halmens 
hus och på andra platser i regionen. 

Nyhetsbrev
Hemslöjdskonsulenterna skickar ut flera nyhetsbrev till intresserade. Ett 
allmänt nyhetsbrev skickas sex gånger per år och nyhetsbrev med specifika 
inriktningar, bland annat Barn och Unga, Sticknyhetsbrev och Tränyhets
brev skickas ut vid behov. I år har också nyhetsbrev för projekten Djur och 
Odjur, Väv rosengång samt 1 kvm lin skickats till deltagarna i projekten.

Sveriges Hemslöjdskonsulenters webbplattform
Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter har drivit webbsidorna Slöjden 
i skogen, Textil hemslöjd, Slöjd håller och föreningens gemensamma infor
mationssida. Under 2019 och 2020 beviljades medel från Kulturrådet för 
att uppdatera och uppgradera sidorna och samla alla tidigare hemsidor på 
en ny gemensam plattform. En hemslöjdskonsulent från Västra Götaland 
och en hemslöjdskonsulent från Dalarna har arbetat som projektledare. 
Arbetet har fortgått under 2021 och sajten är nu snart färdig. Visst arbete 
med innehållet kvarstår.

Sticksalong
Som ett led i arbetet med att sprida kunskap om att använda digitala  
kanaler för slöjd genomförde hemslöjdskonsulenterna fyra digitala sticksa
longer med varierande tema. Deltagandet har varierat mellan 20 och 50 
personer från Västra Götaland, övriga Sverige och även från andra länder.

Utlåning av slöjdverktyg och inventarier
Under året har hemslöjdskonsulenterna lånat ut specialverktyg, redskap 
och material till skolor och arrangörer. Täljhästar, linberedningsverktyg, 
spinnrockar, kardmaskiner och skärmaskiner för mattrasor finns tillgängliga 
att hyra vid behov, med avhämtning på olika platser.
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Hemslöjdskonsulenterna har också åtta svegsvarvar. De är placerade i 
Slöjdpark Kviberg där slöjdare Anders Lindberg ansvarar för utlån och för
varing. Två-tre personer använder svarvarna regelbundet under året och 
vid två tillfällen har svarvarna lånats ut för veckolånga sommarkurser.  
Intresset för svegsvarvning är stort och möjligheten att låna utrustning 
gör att det växer. 

Under året har arbetet med att få bättre ordning i lokalerna och bland 
material och verktyg på Nääs, som påbörjades 2020, fortsatt.
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SLÖJD SOM  
NÄRING

Slöjden har en viktig plats i den cirkulära ekonomin och 
genom att förmedla kompetens om materials miljöpå
verkan och långsiktig hållbarhet har slöjdföretagarna en 
viktig funktion att fylla. Under året som präglats av en på
gående pandemi har det blivit synligt att de som försöker 
leva på sitt skapande är en utsatt grupp när arrangemang 
och marknader ställs in. Men det finns också tydliga teck
en på att intresset för slöjd och handgjort skapande väx
er. Människor vänder sig till slöjden vilket kan leda till nya 
arbetstillfällen för slöjdföretagare i ett längre perspektiv.

SPOK
SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en webbplattform för 
produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverk
ningsmöjligheter, från slöjd till industri. SPOK, som utvecklats i Skåne har 
fått medel från Tillväxtverket för att sprida plattformen nationellt. I Västra 
Götaland har införandet påbörjats genom ett projekt finansierat av  
Regionutvecklingsnämnden (RUN 2020-00179) där Da Capo, Svensk Form 
Väst och Hemslöjdskonsulenterna bildat styrgrupp och lett utvecklings
arbetet. I oktober avslutades RUN-projektet men då det kvarstod frågor 
om den fortsatta driften tog Förvaltningen för kulturutveckling över  
ansvaret för SPOK (KU 2021-00965). Under 2022 kommer arbetet med 
SPOK fortsätta och en fortsatt utredning om långsiktig drift genomföras 
(KUN 2021-00424).

Art and Climate
Hemslöjdskonsulenterna samarbetade med kulturorganisationen Chrysalis 
Art i vänskapsregionen North East England under ett månadslångt pro
gram i England kring konst och klimat och hållbarhet. 

Fyra västsvenska utövare deltog genom samtal i korta filmer som handlade 
om hur klimat och hållbarhet är ledstjärnor i deras verksamhet. Filmerna 
visades på en avslutande digital konferens i England där en hemslöjdskon
sulent samt de fyra utövarna deltog.
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Sociala medier (Instagram och Facebook)
År 2021 har Hemslöjdskonsulenterna haft utökad närvaro och fokus på  
sociala medier. Dessa konton har blivit en direktkontakt med utövare och 
intresserad allmänhet. På dessa konton har utövare och verksamheter bju
dits in för att diskutera eller visa upp sina verksamheter under olika teman.

Under sommaren lånade Hemslöjdskonsulenterna ut sitt Instagramkonto 
till sju olika idéburna verksamheter i Västra Götaland med omnejd. Under 
namnet Slöjdutflykten presenterades Orust Återbruk, Gerillaslöjd i Hjo,  
Linmuseet i Kville, Linnarhult Eco 
Agroforestry Center, Egnahems
fabriken på Tjörn, Halmens Hus och 
Studio Växt. Deltagarna uppma
nades att visa sin verksamhet och  
berätta hur de arbetar.

Coronablommor
En smed i Broddetorp tog ett ini
tiativ där han smidde en blomma 
för varje offer för Covid-19 viruset. 
Genom att placera ut en smidd me
tallblomma för varje dödsfall på ett 
fält, skapades en stor blomsteräng. 
Hemslöjdskonsulenterna hjälpte in
itiativtagaren att visa verket som en 
central utställning under Göteborgs 
400-årsfirande under 2021. Göte
borg & Co var projektägare och För
valtningen för Kulturutveckling en 
av samarbetsparterna tillsammans 
med Svenska Kyrkan och Göteborgs 
Kommun – Park och Natur.

Helpdesk
Förvaltningen för Kulturutveckling inrättade en helpdesk i början av pan
demin med syftet att lotsa fria kulturutövare och föreningar med råd och 
förslag på möjligheter till bidrag och stöd. Hemslöjdskonsulenterna hante
rade förfrågningar som kom från utövare inom slöjd, hantverk, konsthant
verk och design.
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Personal

Året har präglats av sammanslagningen av de två förvaltningarna Väst-
arvet och Kultur i Väst och personalen har deltagit i webbinarier kring 
utvecklingsresan och engagerat sig i de gemensamma processer som ska 
bygga den gemensamma Förvaltningen för Kulturutveckling. Pandemin 
har fortsatt även 2021, vilket har lett till att personalen har utvecklat sin 
digitala kompetens och fått ökad kunskap i de digitala verktyg som står till 
förfogande. De flesta arbetsplatsträffarna har skett digitalt och en frivillig 
digital fika har genomförts en gång i veckan under större delen av året. 
Detta har fått positiva effekter då personalen, som sitter på olika platser i 
regionen, träffats på fika oftare än tidigare.

En person har arbetstränat hos Hemslöjdskonsulenterna på Nääs och har 
varit behjälplig i arbetet med inventering och att få ordning och reda i 
lokalerna.

Kompetensutveckling och engagemang
Hemslöjdskonsulenterna har deltagit i seminarier, workshops, föreläsning
ar med mera inom slöjdområdet. Nämnden för hemslöjdsfrågors årskon
ferens genomfördes digitalt och utspritt 
på flera datum med olika teman och hem-
slöjdskonsulenterna deltog under dessa.

En hemslöjdskonsulent deltog i Konferens 
Socialt byggande, en nationell konferens 
om hållbart byggande, bogemenskaper 
och lokala initiativ. 

Under året har Hemslöjdskonsulenterna 
medverkat i styrelser, arbets- och styr
grupper, Väv i Väst, Vävcenter Sjuhärad, 
Studieförbundet Kulturen, Föreningen 
Sveriges Hemslöjdskonsulenter, Oracle 
Cultural Network. Hemslöjdskonsulenter 
är adjungerade i Skaraborgs Hemslöjdsför
ening, Älvsborgs Läns hemslöjdsförbund, Göteborgs och Bohusläns ideella 
hemslöjdsförening, De Sju häradernas hemslöjdsförening och Halmens Hus 
styrelser. Hemslöjdskonsulenternas enhetschef ingår i Svenska Hemslöjds
föreningarnas Riksförbunds valberedning.

Stort tack till alla våra samarbetspartners


