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ÅRET SOM GÅTT 
 
När vi i början av juni i fjol träffades för att 
genomföra vår halvdigitala stämma med 
Västmanlands läns hemslöjdsförbund 
lämnade Elisabeth Larsson från Köping in 
sin coronamobil. Det var det allra första 
alstret till den webbutställning som arran-
geras av hemslöjdsförbundet tillsammans 
med länets slöjd- och hantverksföreningar.  
I #slöjdasomdukänner delar utställarna med 
sig av sina tankar om pandemin i valfritt 
material och i valfri teknik.  

Coronapandemin har påverkat oss alla 
och hela samhället. Det som tidigare varit 
naturligt, att fysiskt träffas för att slöjda 
tillsammans, har inte varit möjligt. Men 
slöjden och slöjdandet har tagit nya vägar. 
När man inte kan träffas fysiskt tillsammans 
då får man träffas digitalt. Det kanske inte 
känns lika bra som att träffas ”på riktigt” 
med det är en möjlighet att, trots begräns-
ningar, kunna inspirera och lära av varandra. 
Och plötsligt blir inte geografin ett hinder. 
Nu kan vi sprida inspiration till varandra, 
inte endast i vår lokala förening utan över 
hela landet på ett enklare sätt.  

 
Första webbplatsen publicerad 
Under året har vi tagit vår nya fina webbplats 
i bruk. Där kan ni se webbutställningar men 
också ta del av mycken annan information. 
Och sällan har väl en ny webbplats legat så 
rätt i tiden, nu när vi blir allt mer digitala.  

Vi ska ta tillvara digitaliseringens 
möjligheter, men vi får aldrig glömma de 
extra värden som det fysiska mötet emellan 
människor tillför. Vi får heller aldrig glömma 
att många fortfarande inte har tillgång till 

eller den kunskap som behövs för att kunna 
hantera de digitala verktygen. Därför måste 
vi i vårt fortsatta arbete, under och efter 
pandemin, hela tiden söka kombinationer 
mellan de fysiska och digitala mötena.  

 
Hållbart samarbete med länsmuseet 
På Västmanlands läns museum i Västerås 
står utställningen Hållbara rum och väntar 
på oss. En utställning som på ett intressant 
sätt lyfter fram slöjden som en del i vårt 
gemensamma bygge av ett hållbart samhälle. 
På många håll ifrågasätts slöjden och 
slöjdandet inte minst inom skolans värld. 
Utställningen ger oss en bild av den 
betydelse som slöjden har för att nå de 
globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 om 
ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbart samhälle. I kombination med en 
bred programverksamhet förstärks dessutom 
slöjden ytterligare. 

 
Ideella krafternas genomslagskraft 
Avslutningsvis vill vi framföra ett tack till 
Region Västmanland för ett mycket gott 
samarbete. Vi vill också tacka de lokala slöjd- 
och hantverksföreningarna för glädje, 
inspiration och alla frivilliga timmar som ni 
lägger ner för att sprida slöjdandet till både 
barn, unga och äldre.  

Till sist vill vi från styrelsens sida tacka 
Susann Levál, vår fantastiska länshemslöjds-
konsulent som hjälpt till att lotsa oss alla 
genom ett år med restriktioner, oro och 
många frågetecken. Du har förmått inspirera 
oss alla och fått oss att ta vara på möjlig-
heterna istället för att se begränsningarna.  

 
2021-03-10 
 
Carola Gunnarsson Birgitta Andersson 
Ordförande Vice ordförande 

 
 
Marlene Karlsson Kerstin Söderström 
 
 
Anna Wengdin Raila Kolmodin 
 
 
Margareta Gustafson 
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ORGANISATION OCH 
EKONOMIÖVERSIKT 
 
 
Västmanlands läns hemslöjdsförbund, 
bildat 1987, är den samlande regionala 
organisationen för länets hemslöjds-
rörelse och huvudman för konsulent-
verksamheten. I Västmanlands län finns 
sex slöjd- och hantverksföreningar varav 
en femte anslöts den 1 januari 2020. 
Totalt har de anslutna föreningarna ca 
500 medlemmar. Västmanlands läns 
hemslöjdsförbund har en heltidsanställd 
länshemslöjdskonsulent.  

Länshemslöjdsförbundet är ansluten 
till Svenska Hemslöjdsföreningarnas 
Riksförbund, SHR och verksamhetens 
ändamål, att främja slöjd i Västmanlands 
län, är reglerat i stadgarna.  

Västmanlands läns hemslöjdsförbund 
ingår sedan 2012 i kultursamverkans-
modellen. Länshemslöjdsförbundets 
utvecklingsområden är definierade i 
Regional Kulturplan 2019-2022 och 
Region Västmanland fastställer årligen 
statliga och regionala verksamhetsbidrag.  
Uppdraget och bidragens storlek regleras 
i en årlig överenskommelse mellan Region 

Västmanland och Västmanlands läns 
hemslöjdsförbund.  

Under verksamhetsåret har länshem-
slöjdsförbundets arbetsutskott och 
länshemslöjdskonsulenten avstämningar 
med Region Västmanlands kulturchef. 
Samtliga kulturformer i kultursamverk-
ansmodellen ingår i Region Västmanlands 
kulturchefsnätverk. 
 
Ekonomi 
Västmanlands läns hemslöjdsförbund har 
en ekonomi i balans. Bidragen för 2020 
uppräknades med 1,6 procent från staten 
och 2,9 procent från regionen.  
 
Statligt bidrag  650 000 kr 
Regionalt bidrag   690 000 kr 
Extra regionalt bidrag     50 000 kr 
Extra statsbidrag     87 000 kr 
Medlemsavgifter     22 055 kr 
 
Västmanlands läns hemslöjdsförbunds 
resultat för år 2020 är 5 911 kr.

  

Tillsammans genomför lokalföreningarna och konsulentverksamheten under ett normalår över 200 programaktiviteter. Det betyder att västmanlänning-
en under året har möjlighet att delta i slöjdaktiviteter i genomsnitt varannan dag. Under pandemin har det digitala utanförskapet bland medlemmarna 
blivit tydligt. I flertalet föreningar har ca 75-100 procent tillgång till dator och e-post med undantag av en förening som uppskattar att ca 25-50 har tillgång 
till dator men att 0-25 procent har tillgång till e-post. Medlemmarnas datavana uppges till dryga hälften vara hyfsad medan resterande föreningar uppger 
att medlemmarna är mindre datavana.  
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SAMMANFATTNING   
AV VERKSAMHETEN 
 
 
Västmanlands läns hemslöjdsförbund är 
en ideell förening som drivs av en styr-
else där två representanter från resp-
ektive ansluten slöjd- och hantverks-
förening ingår. En heltidsanställd läns-
hemslöjdskonsulent arbetar på uppdrag 
av styrelsen med de definierade om-
rådena barn och unga, kulturarv, 
hållbarhet, mångfald samt kulturella 
och kreativa näringar. Konsulenten är 
adjungerad i styrelsen. 

 
Främja slöjd 
Länshemslöjdskonsulenten har i upp-
drag att främja slöjd genom att bl a 
analysera, planera, genomföra, utvärd-
era och kommunicera insatser som 
publika evenemang, utställningar, 
workshoppar och föredrag. För att 
effektivt nå ut med ett varierat kultur-
utbud utifrån de fem nämnda områdena 
ovan samverkar konsulenten med bl a 
samtliga lokala slöjd- och hantverksför-
eningar i länet, kulturutvecklare i 
Region Västmanland, länets kommuner 
samt övriga kulturområden i kultur-
samverkansmodellen.  

Västmanlands läns hemslöjdsförbund 
samverkar som nämnts med länets sex 
lokala slöjd- och hantverksföreningar 
med ca 600 medlemmar. De ideella 
slöjd- och hantverksföreningarna står 
för största delen av den publika 
programverksamheten riktade till 
medlemmarna och den slöjdintresserade 
allmänheten. Förbundet arbetar för att i 
samarbete med de lokala slöjd- och 
hantverksföreningarna skapa mötes-
platser för allmänheten där man kan 
utveckla sitt intresse för slöjd och 
därigenom mötas över kultur-, språk- 
och generationsgränserna. 
 
Verksamhet 2020 
Under 2020 har i Västmanlands län arr-
angerats 101 publika evenemang varav 10 

riktade till barn och unga som utställning-
ar, föreläsningar, workshoppar och åter-
kommande kurser med totalt 3 058 del-
tagare varav 295 barn. Totalt ställdes 8 
aktiviteter om bl a byte till större lokaler, 
utomhusaktiviteter eller genomfördes 
digitalt. Sammanlagt ställdes 56 aktiviteter 
in varav merparten var enstaka work-
shoppar och prova på-tillfällen. De lokala 
slöjd- och hantverksföreningarna står för 
merparten, drygt 90 procent, av den 
publika programverksamheten. 

Nytt för i år är att även fortbildnings- 
och nätverksträffar redovisas vilket gör att 
även konsulentverksamhetens arbete och 
lokalföreningarnas ideella insatser tydlig-
görs på ett annat sätt än tidigare år. Under 
2020 genomfördes 271 träffar, varav 52 
digitala, med 1 163 deltagare. Totalt ställdes 
5 fortbildnings- och nätverksträffar in.  

Sammantaget för externa och interna 
aktiviteter genomfördes 372 stycken under 
året varav 10 riktade till barn och unga med 
totalt 4 221 deltagare varav 295 barn och 
unga. Lika många aktiviteter ställdes om 
och ställdes in (ca 60 st dvs ca 17 procent).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antal medlemmar 2020 
Antal medlemmar per 3 november  
 

Köping-Arboga-Kungsör slöjd- och 
hantverksförening  109 
Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening 97 
Sala slöjd- och hantverksförening 150 
Surahammars konst- och hantverksgille  51 
Västerås slöjd- och hantverksförening  99 
Totalt  506 
 
 
Enskilda medlemmar i Västmanlands läns hemslöjds-
förbund fördes i november över till respektive lokal-
förening enligt nya stadgar som antogs den 13 juni 
2020.  
 
Medlemsantalet i föreningarna är förhållandevis 
oförändrat sedan mätningen förra året med undantag av 
Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening som ökade sitt 
medlemsantal med 17 procent. 
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Förtroendevalda 2019 
Styrelse 
Ordförande: Carola Gunnarsson, Sala. 
Vice ordförande: Birgitta Andersson, Köping. 
 

Repr. för Köping-Arboga-Kungsör slöjd- och 
hantverksförening 
Ordinarie: Marlene Karlsson, Köping. 
Suppleant: Margareta Jakobsson, Kungsör. 
 

Repr. för Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening 
Ordinarie: Kerstin Söderström, Hökmora. 
Suppleant: Runa Parmert, Västerås. 
 

Repr. för Sala slöjd- och hantverksförening 
Ordinarie: Anna Wengdin, Sala. 
Suppleant: Erika Nyhlén, Sala. 
 

Repr. för Surahammars konst- och hantverksgille 
Ordinarie: Raila Kolmodin, Surahammar. 
Suppleant: Ragnhild Krupicka, Surahammar. 
 

Repr. för Västerås slöjd- och hantverksförening 
Ordinarie: Margareta Gustafson, Västerås. 
Suppleant: Bengt Hjorth, Västerås. 
 

Adjungerad 
Susann Levál, länshemslöjdskonsulent. 
 

Revisorer 
Ordinarie: Ulla Hamberg, Västerås och Laila 
Radlöv-Sköld, Köping. 
Suppleant: Elisabeth Larsson, Köping. 
 

Valberedning 
Susann Levál, Köping, sammankallande, 
Bodil Löfgren, Västerås och Elisabeth 
Larsson, Köping. 
 

Arbetsutskott 
Carola Gunnarsson, ordförande och 
Birgitta Andersson vice ordförande samt 
adjungerad länshemslöjdskonsulent 
Susann Levál. 
 

Sekreterare 
Susann Levál av styrelsen utsedd. 
 

Sammanträden  
Styrelse 7 st och arbetsutskott 9 st.  
 
Ordinarie årsstämma 
Västmanlands läns hemslöjdsförbund 
flyttade sin ordinarie årsstämma från 22 
mars till 13 juni med anledning av pågående 
pandemi. Stämman hölls på Åsby Konferens 
och Hotell i Hallstahammar med hälften av 
ombuden på plats och andra hälften som 
deltog digitalt via Microsoft Teams. I och 

med att inte alla ombud deltog på plats 
ställdes planerat föredrag med tidigare 
länshemslöjdskonsulent Anna Karin 
Reimerson in. Föredraget planeras in vid 
annat lämpligt tillfälle. Vid stämman antogs 
nya stadgar för Västmanlands läns hem-
slöjdsförbund och som också godkännes av 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks-
förbund. Norbergs Bergslags Hemslöjds-
förening och Surahammars konst- och 
hantverksgille antog nya stadgar för 
lokalföreningar under året. 
 
Lokaler 
Västmanlands läns hemslöjdsförbund hyr en 
kontorslokal, 70 m2 av Fallhammaren AB på 
Hejargränd 6 A, Bäckby Park, Västerås och 
sedan 1 juni 2018 ett förråd, 3,5 kvm av 
Shurgard AB på Ängsgärdsgatan 21, 
Västerås.  

 

Personal och kollektivavtal 
Västmanlands läns hemslöjdsförbund har en 
heltidsanställd länshemslöjdskonsulent, 
Susann Levál. Externa slöjd- och hantverks-
tjänster köps löpande bl a för Slöjda på lovet 
som arrangeras på länets bibliotek. 

Västmanlands läns hemslöjdsförbund är 
medlem i IDEA - Arbetsgivarförbundet för 
ideella organisationer och tecknar Kollektiv-
avtal Tjänstemän mellan IDEA och 
Akademikerförbunden. 

 
Medlemskap 
Västmanlands läns hemslöjdsförbund är 
medlemmar i Sätergläntan, Institutet för 
slöjd och hantverk, Insjön, Arkiv Västman-
land, Västmanlands Hembygdsförbund 
och Fornminnesförening samt Föreningen 
Svenska Spetsar.  

 

Medlemsavgifter 2020 
 

Medlemmar i Västmanlands läns hemslöjds-
förbund: 
 

Ideell förening  325 kr 
Ekonomisk förening  1 000 kr 
 

Ideell slöjd- och hantverksföreningar där alla 
föreningens medlemmar ansluts betalar per 
medlem till länsförbundet: 
 

Barn och ungdom från 7 år upp till 25 år 5 kr 
Vuxen  35 kr 
Familjemedlem med samma adress 70 kr 
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UTVECKLINGSARBETE 
 
 
Västmanlands läns hemslöjdsförbund 
styrelse arbetade vidare under året utifrån 
den gemensamt framtagna handlings-
planen för 2019-2022. Handlingsplanen är 
en del av länshemslöjdsförbundets och 
lokalföreningarnas utvecklingsarbete för 
att förbättra verksamheterna. 

Styrelsen antog den 2 mars en gemen-
sam ersättningsmodell för förbundet och 
för lokalföreningarna. Modellen införs för 
att tydliggöra vilka ersättningar som utgår 
när länshemslöjdsförbundet och lokal-
föreningarna arrangerar program. Ersätt-
ningsmodellen fastställs av Västmanlands 
läns hemslöjdsförbunds styrelse och 
revideras varje år.  

Under våren tillsattes två arbets-
grupper, en kommunikationsgrupp och en 
programgrupp. På grund av pandemin har 
inte grupperna haft ett gemensamt fysiskt 
uppstartsmöte. Mötena har skett digitalt 
med respektive grupp via Microsoft Teams 
där också en gemensamt framtagen plan 
för kommunikationsgruppen är tillgänglig. 
Arbetsgrupperna har också en grupp via 
Messenger.  

Styrelsesammanträdena har över-
vägande skett digitalt under året. Två 
styrelsemöten genomfördes fysiskt, men i 
extern parts större konferenslokal så att 
avstånd kunde hållas. Lokalföreningarna 
har tillgång till Zoom samt gratisupplaga av 
Microsoft Teams för att kunna hålla styr-
elsemöten och arrangera digital program-
verksamhet. För att öka kunskapen om 
digitala möten och tryggheten i att arr-
angera digitala programaktiviteter beslöt 
styrelsen att under 2021 regelbundet ha 
fika via Teams och Zoom. 
 
Förbundsdag och studieresa 
På grund av pandemin genomfördes ingen 
förbundsdag under året utan kommer 
istället att ske under 2021. En studieresa 
med Hemslöjdens paket till Marabou-
parkens konsthall och utställningen om 
Wanja Djanajieff planerades in med 

styrelsen den 25 november men fick ställas 
in på grund av pandemins andra våg.  
 
Medlemsutveckling och samarbetspartners 
Lokalföreningarna har huvudansvar för 
två av punkterna i handlingsplanen, dels 
att arbeta med medlemsutveckling vilket 
innefattar bl a programverksamhet och 
kommunikation, dels att skapa nya 
kontaktytor och samarbeten. Arbetet 
fortsätter under planperioden.   

 

Handlingsplan 2019-2022 
PÅGÅENDE 

> Ta fram plan för medlemsutveckling  

> Översyn av lokala samarbetspartners  

> Genomföra årlig kompetensutveckling och 

förbundsdagar tillsammans 

> Ta fram presentationsmaterial och koncept för 

utställningar 

> Ta fram förslag på ett årshjul 

> Ta fram internt informationsmaterial med 

förhållningssätt, ansvar och roller för styrelsen 
 

GENOMFÖRT 

> Ta fram ny föredragningslista  

> Ta fram förslag på ersättningsmodell 

> Tillsätta en permanent kommunikationsgrupp 

med en deltagare från varje lokalförening 

> Tillsätta en permanent programgrupp med en 

deltagare från varje lokalförening 

 
Arbetsgrupperna för kommunikation och för program 
startades under 2020. Samtliga slöjd- och hantverks-
föreningar deltar med en representant i arbets-
grupperna.  
  

ca 1,5 heltidstjänst 
 

Under 2020 arbetade anslutna förenings-
medlemmar ideellt i länets slöjd- och 
hantverksföreningar sammanlagt 2 816 h.  
Det motsvarar närmare en och en halv 
heltidstjänst.  
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LÖPANDE 
VERKSAMHET 
 
 

Länsförbundets basverksamhet 
I basverksamheten som hanteras av 
konsulenten ingår bl a framtagande av 
planer, strategi- och utvecklingsarbete, 
samverkan- och samordningsuppdrag, 
omvärldsbevakning, kommunikation, 
information, rådgivning, sammankalla till 
möten och skriva protokoll, ekonomi, in-
rapportering av statistik, referensbibliotek 
och uppdatering av olika register.  

Under året deltog konsulenten i drygt 
170 möten med extern part, vilket är en 
ökning med ca 40 procent från föregående 
år. Huvudorsaken till ökningen är om-
ställning av programverksamhet med 
anledning av pandemin. 

När det gäller rådgivning besvarades 
under 2020 närmare 50 frågor. Major-
iteten av frågorna rörde textil slöjd. Den 
absolut vanligaste frågan är hur bli av med 
en vävstol, direkt följt av frågor om 
bygdedräkter. En ökning av frågor om 
bygdedräkter skedde under året då antalet 
frågor fördubblades i jämförelse med de 
två föregående åren.  
 
Centralt medlemsregister 
Västmanlands läns hemslöjdsförbund, 
Köping-Arboga-Kungsör slöjd- och hant-
verksförening, Norbergs Bergslags 
Hemslöjdsförening, Sala slöjd- och 
hantverksförening, Surahammars konst- 
och hantverksgille och Västerås slöjd- och 
hantverksförening är anslutna till Svenska 
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, 
SHRs centrala medlemsregister. 

Varje förening sköter sitt medlems-
register och årsavisering av medlems-
avgifterna sker centralt. Susann Levál är 
informationsansvarig i Västmanlands län i 
frågor rörande medlemsregistret. I slutet 
av året överfördes enskilda medlemmar i 
förbundet till lokalföreningarna med hän-
syn till Västmanlands läns hemslöjds-
förbunds nya stadgar.  

 
1 Antal dagliga användare som sidinlägg har visats för. 

Information och kommunikation 
Första webbplatsen slojdivastmanland.se  
I början av året påbörjades arbetet med att 
bygga Västmanlands läns hemslöjdsför-
bunds webbplats, slojdivastmanland.se. 
Vald leverantör, Grafikfabriken i Västerås 
formgav och byggde platsen under våren. I 
början av sommaren fick hemslöjds-
konsulenten en genomgång av verktyget 
och började att lägga in befintligt material, 
bearbeta bilder och skriva nya texter. 
Webbplatsen publicerades på Hemslöjdens 
dag den 5 september, två månader tidigare 
än planerat med anledning av rådande 
pandemi. Samma dag öppnades webb-
utställningen #slöjdasomdukänner på 
temat bomärken och symboler som var 
temat för den nationella temadagen. I och 
med att publiceringen tidigarelades 
kommer information på olika språk, lätt-
läst samt riktad information till närings-
verksamma slöjdare och slöjdpedagoger att 
publiceras på webbplatsen under 2021.  

Under perioden 5 september till 31 
december har webbplatsen haft 5 535 sid-
visningar varav 3 882 unika besök, vilket är 
drygt 30 unika besök per dag. I snitt stannar 
besökaren ca 2 min på webbplatsen.  
 
Hemslöjdsförbundet på Facebook 
Västmanlands läns hemslöjdsförbund har 
ett föreningskonto på Facebook. Här 
informeras om det som sker inom länets 
hemslöjdsorganisation men också om den 
verksamhet som görs av andra aktörer 
samt även en del av det som sker på riks-
planet och internationellt.  

Under året gjordes 329 inlägg om bl a 
slöjdutställningar, slöjdmarknader, slöjd-
caféer och slöjdkurser med ca 100 000 
visningar1. Antal följare var vid årets slut 
drygt 1 000 stycken, vilket är en ökning 
med ca 11 procent från föregående år.  

Under året publicerades 32 evenemang 
som nådde närmare 13 000 personer. 
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Presentationssidor Hemslöjden 
Västmanlands läns hemslöjdsförbund och 
anslutna lokala ideella föreningar har en 
presentationssida under Svenska Hem-
slöjdsföreningarnas Riksförbunds webb-
portal Hemslöjden. Susann Levál är 
informationsansvarig i Västmanlands län i 
frågor rörande hemsidorna och ansvarig 
utgivare för Västmanlands läns hemslöjds-
förbunds presentationssida samt sköter 
uppdateringen och inlägg i Slöjdkalendern 
för förbundets räkning. Antal publicerade 
inlägg under året: 28 varav 9 evenemang 
ställdes in eller flyttades fram. I och med 
att nya webbplatsen publicerades upp-
daterades texten på presentationssidan.  
 
Textil hemslöjd och vävstugor 
I början av året laddade hemslöjdskonsul-
enten upp de beskrivningar, ca 75 st pdf-
filer, som tidigare fanns åtkomliga på 
webbplatsen Textil hemslöjd. Filerna är 
tillgängliga att ladda ner på Sveriges 
hemslöjdskonsulenters webbplats, 
www.hemslojd.org till dess att den nya 
plattformen är tillgänglig. På platsens sida 
på Facebook efterfrågas framförallt 
beskrivningar och kontaktuppgifter till 
vävstugor. Vävstugeförteckningen har varit 
efterfrågad i Västmanlands län och därför 
finns nu kontaktuppgifter till länets 
stugor, med etikett på karta, på länshem-
slöjdsförbundets webbplats. Den nya 
slöjdplattformen med webbplatserna 
Textil hemslöjd, Slöjd håller och Slöjden i 
skogen kommer att publiceras i maj 2021. 

Vävstugor i Västmanlands län kommer 
initialt att vara tillgängliga på båda 
webbplatserna. 
 
Nätverk, arbets- och redaktionsgrupper 
Region Västmanlands nätverk för chefer inom 
kultur- och fritidsområdet 
Länshemslöjdskonsulenten kallas som 
representant för Västmanlands läns 
hemslöjdsförbund till möten i Region 
Västmanlands nätverk för chefer inom 
kultur- och fritidsområdet. Susann Levál 
har deltagit vid tre möten samt har stämt 
av verksamheten med kulturchefen vid två 
tillfällen under året varav arbetsutskottet 
deltog vid ett tillfälle. 
 
Regionalt barn- och ungkulturnätverk  
i Västmanland 
Länshemslöjdskonsulenten ingår i 
regionalt barn- och ungkulturnätverk i 
Västmanlands län. Susann Levál har 
deltagit i ett möte. 
 
Arbetsgrupp för arrangörsutveckling  
i Västmanland 
2016 bildades en arbetsgrupp för arran-
görsutveckling i Västmanland i vilken 
länshemslöjdskonsulenten ingår. Susann 
Levál har under året deltagit i tre möten. 
 
Nätverket Tvärsgruppen 
I nätverket Tvärgruppen ingår konsulenter 
från Dalarna, Gävleborg, Uppland, Värm-
land, Västmanland och Örebro. Måldoku-
ment har upprättats. Gruppen träffades en 

Västmanlands läns hemslöjdsförbunds första webbplats, slojdivastmanland.se publicerades på Hemslöjdens dag den 5 september 
2020. Webbutställningen #slöjdasomdukänner öppnade samma dag och visas så länge coronapandemin pågår. 

http://www.hemslojd.org/
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gång fysiskt under året, lunch-till-
lunchmöte i Falun den 22-23 januari för 
planering av en Slöjd Håller-vecka, v 13. 
Pandemins första våg svepte in och 
samtliga arrangemang i deltagande län 
ställdes in. Det andra lunch-till-lunch-
mötet i Västerås den 26-27 augusti 
genomfördes digitalt med digitala kanaler 
som tema med Henrik Summanen, 
Digisam, Emelia Vallman och Lotta 
Wedérus, Region Västmanland, kultur-
utveckling med fokus på film och digitala 
möten. En gemensam kompetens-
utvecklingsinsats inför en digital Slöjd 
Håller-vecka som genomfördes v 42, till 
mestadels digitalt men med ett mindre 
antal coronasäkrade fysiska aktiviteter. 
Övriga möten genomfördes över telefon 
eller via Microsoft Teams och totalt möttes 
gruppen vid sex tillfällen under året. 
Susann Levál deltog. 
 
Textilgruppen Ullstyrkan 
Ullstyrkan är namnet på den grupp av 
textilkonsulenter som bl a arbetat med att 
ta fram utställningen Ull för livet. Susann 
Levál ingår i gruppen och har deltagit i ett 
telefonmöte. I början av året flyttade 
konsulenten innehållet under rubriken Ull 
som tidigare fanns tillgängligt på Textil 
hemslöjd till Sveriges hemslöjdskonsulent-
ers webbplats, hemslojd.org. Rubriken ull 
kommer att flyttas över till nya nationella 
slöjdplattformen första halvåret 2021. 
 
Övriga seminarier och stämmor 
På uppdrag av arbetsutskottet överlämn-
ade hemslöjdskonsulenten blommor och 
presentkort om 1 000 kr till Köping-
Arboga-Kungsör slöjd- och hantverks-
förening på årsstämman den 6 februari för 
att uppmärksamma att föreningen fyllt 30 
år 2019. Susann Levál valdes till stämmans 
ordförande. Västerås slöjd- och hantverks-
förening fyllde också 30 år 2019 och på 
uppdrag av arbetsutskottet överlämnade 
hemslöjdskonsulenten blommor och 
presentkort om 1 000 kr på föreningens 
årsstämma den 13 februari. 

Den 5 mars deltog Birgitta Andersson i 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks-
förbund, SHRs ordförandekonferens på 
återbruksgallerian ReTuna i Eskilstuna.  

Den 24 juni besökte Carola Gunnar-
sson, Birgitta Andersson och Susann Levál 

Sätergläntan Institutet för slöjd och 
hantverk samt utställningen Textilmagi 
och saboterad symmetri – Från svartstick 
till Shoowabroderi på Kulturhuset i 
Leksand där bl a Anna Wengdin, Sala 
slöjd- och hantverksförening medverkade. 

På Hemslöjdens dag den 5 september 
medverkade Carola Gunnarsson i ett 
kulturpolitiskt samtal tillsammans med 
Amanda Lind, kultur- och demokrati-
minister och Maria Jacobsson, Hem-
slöjdens nya verksamhetschef.  

23-25 september besökte Carola 
Gunnarsson, Birgitta Andersson och 
Susann Levál utställningen Slöjdvägar 
2020 på Kulturgatan i Bodafors, utställ-
ningen Mäktiga maskan vid Virserums 
konsthall samt träffade Kent Johansson, 
ordförande Svenska Hemslöjdsförening-
arnas Riksförbund och Bodil Anjar, rektor, 
Capellagården för samtal kring verksam-
hetsutveckling med särskilt fokus på 
området barn och unga.  

Den 13–14 oktober arrangerade 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR  
kulturkonferensen ”Ställa om”. Den 
digitala konferensen hade fokus på 
kulturlivets förändrade förutsättningar 
under pandemin och långsiktigt hållbar-
hetsarbete. Carola Gunnarsson inledde. 
Birgitta Andersson och Maria Jakobsson, 
SHR deltog den 13 oktober i en piazza där 
karantänslöjd diskuterades i grupper och 
bl a länshemslöjdsförbundets webbut-
ställning #slöjdasomdukänner togs upp. 

Birgitta Andersson deltog digitalt i 
Region Västmanlands kulturting den 12 
november där bl a Carola Gunnarssons 
kulturpolitiska samtal från den 5 septem-
ber och länk till nya webbplatsen fanns 
tillgängliga för deltagarna. 

Birgitta Andersson, Susann Levál, Raila 
Kolmodin och Ragnhild Krupicka, Sura-
hammars konst- och hantverksgille samt 
Kerstin Söderström, Norbergs Bergslags 
Hemslöjdsförening deltog i Svenska 
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds 
föreningsdag den 14 november som 
genomfördes digitalt med föredrag och 
diskussioner. 

Susann Levál deltog i Nämnden för 
hemslöjdsfrågors digitala kunskaps-
seminarium – om slöjdens estetik och 
olika publiceringsformer med utgångs-
punkt i utställningen Slöjdvägar och 
tidningen Hemslöjd den 3 december. 
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I mars 2020 drabbades Sverige av coronapandemin och viruset Covid-19.  
Programaktiviteter ställdes in och om. Länets slöjd- och hantverks-
föreningar arrangerade program utomhus och Sala slöjd- och 
hantverksförening öppnade en sommarbutik och erbjöd workshoppar.  
Programplanering inför hösten fortsatte och en andra våg inträffade. Nu 
aviserar myndigheterna om en eventuell tredje våg.  
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Programaktiviteter 
Under 2020 har i Västmanlands län arr-
angerats 101 publika evenemang varav 10 
riktade till barn och unga som utställning-
ar, föreläsningar, workshoppar och åter-
kommande kurser med totalt 3 058 del-
tagare varav 295 barn. Totalt ställdes 8 
aktiviteter om bl a byte till större lokaler, 
utomhusaktiviteter eller genomfördes 
digitalt. Sammanlagt ställdes 56 aktiviteter 
in varav merparten var enstaka work-
shoppar och prova på-tillfällen.  

Nytt för i år är att även fortbildnings- 
och nätverksträffar redovisas vilket gör att 
även konsulentverksamhetens arbete och 
lokalföreningarnas ideella insatser tydlig-
görs på ett annat sätt än tidigare år. Under 
2020 genomfördes 271 träffar, varav 52 
digitala, med 1 163 deltagare. Totalt ställdes 
5 fortbildnings- och nätverksträffar in.  

Sammantaget för externa och interna 
aktiviteter genomfördes 372 stycken under 
året varav 10 riktade till barn och unga med 
totalt 4 221 deltagare varav 295 barn och 
unga. Lika många aktiviteter ställdes om 
och ställdes in (ca 60 st dvs ca 17 procent). 
 
Hemslöjden för barn och unga  
Slöjda på loven på biblioteken 
Slöjdpedagogerna Elisabeth Larsson och 
Gittan Wallin Wester genomförde fyra 
workshoppar under sportlovet, v 9, på 
temat Skapa hållbart rum 2.0 för barn från 
6 år. Under påsklovet genomfördes ett av 
tre planerade evenemang på biblioteken. 
Ett genomfördes utifrån Folkhälsomyndig-
hetens råd för publika evenemang och två 
ställdes in enligt bibliotekens önskemål. 
Inför höstlovet erbjöds biblioteken att 
boka in workshop med eller utan 
berättande där Anna Bratås, pedagog, 
Västmanlands läns museum deltog med 
information om hur man lappade och 
lagade förr. Fyra bibliotek bokade, varav 
tre med berättandedelen. Det nya 
konceptet är ett resultat av projektet 
Mylingarna och skogens faror, 2017-2019, 
som ägdes av Region Västmanland, 
Kulturutveckling och drevs med stöd av 
Statens kulturråd.  

Under 2020 genomfördes 9 work-
shoppar på länets bibliotek med totalt 
drygt 250 deltagare varav 170 barn. 2 
workshoppar ställdes in på grund av 
pandemin.  

Slöjdklubb KRLSG2 
Region Västmanland tilldelade 
länshemslöjdsförbundet ett extra 
utvecklingsbidrag om 50 000 kr till 
Slöjdklubb KRLSG2. Klubben riktar sig till 
barn mellan 7-14 år och genomförs under 
utställningen Hållbara rum i samarbete 
med Västmanlands läns museum. Totalt 
åtta träffar och startdatum flyttades från 
22 november 2020 till 21 februari 2021 i 
samband med nedstängning av Västman-
lands läns museum. Handledare för 
slöjdklubben är Gittan Wallin Wester, 
slöjdpedagog som har jobbat som 
textillärare i många år och är utbildad i 
Slöjdklubbens handledarutbildning steg 1. 
Slöjdklubben ger också handledaren, som 
kommer att medverka i utvecklingen av 
slöjdhandledarutbildningen i Västman-
lands län, möjlighet att utveckla inne-
hållet. De föreningsmedlemmar som går 
eller är anmälda till slöjdhandledar-
utbildning i annat län erbjuds möjligheten 
att gå bredvid handledaren i Slöjdklubben 
KRLSG2 för att få kontakter, erfarenheter 
och möjlighet att skapa nätverk.  
 
Utställningen Hållbara rum 
Under utställningen Hållbara rum 
planerades riktade aktiviteter för barn och 
unga. Under hösten ställdes två 
programaktiviteter för målgruppen in och 
genomförs istället under våren 2021.  
 
Slöjdhandledarutbildning 
Under hösten inleddes diskussioner med 
Sätergläntan Institutet för slöjd och 
hantverk om att arrangera slöjdhandledar-
utbildning på uppdrag av bland andra 
länshemslöjdsförbundet. Susann Levál 
påbörjade ett förfrågningsunderlag i slutet 
av året. Arbetet görs i samarbete med 
Hemslöjdskonsulenterna i Uppsala och 
Dalarna. Underlag ska vara klart första 
halvåret nästa år.  
 
Hemslöjden som kulturarv 
Utställningar, föreläsningar, workshoppar och 
återkommande kurser 
Surahammars konst- och hantverksgille 
arrangerade 6 utställningar varav 2 
ställdes om digitalt och bl a visades 
utställningen Kronisk ambivalens, keramik 
av Marie Långhans och broderi av Karin 
Olofsson, elevutställning åk 5, Tuppkärs-
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skolan som visade trä och textil slöjd. 
Köping-Arboga-Kungsör slöjd- och 
hantverksförening visade fönster-
utställningar på två orter och Norbergs 
Bergslags Hemslöjdsförening skulle också 
ha arrangerat fönsterutställningar på två 
orter, dels i Norberg, dels i Fagersta. Den 
sistnämnde ställdes in av lokalhållaren. I 
Sala anordnade föreningen en advents-
kalender med stickade vantar och ställde 
ut raggsockor i ett butiksfönster i centrum.  

Under året arrangerade föreningarna 
även föreläsningar som bl a med Knitting 
Lotta i Sala. Workshoppar och enstaka 
prova på-tillfällen som bl a lappa och laga, 
makramé, disktrasor, tamaribollar, 
brodera kökshanddukar, läderrosor, tälja 
armband, slöjda med cykelslang, slynga 
band, sticka sockor på rundsticka, tälj en 
pinne till blomkrukan, repslagning, 
broderiyoga, spinnträffar, färga garn, 
stickkaféer och nålbindning. Sala slöjd- 
och hantverksförening öppnade en 
uppskattad sommarbutik med 
workshoppar t ex tova bollar till halsband, 
sy en enkel blomma till håret, singlade 
bollar, stick-akut, sy en burk i skinn, 
nyckelhatt i läder och gör en liten väska av 
tapet. Föreningen uppmärksammades 
stort i lokalmedia. Ett antal kurser som bl 
a sticka sockor och tvåändsstickning 
anordnades. Totalt arrangerades ca 114 
publika aktiviteter med närmare 3 000 
deltagare under året.  
 
Hemslöjdens dag 
Temat för Hemslöjdens dag, som inföll 
den 5 september, var monogram och bo-
märken. Aktiviteter genomfördes av lokal-
föreningarna bland annat i Sala med 
många aktiviteter i Kulturhuset Täljstenen, 
i Surahammar slog föreningen rep utanför 
Stenhuset och i Köping visade föreningen 
en pop up-utställning med monogram.  
 
#slöjdasomdukänner 
På Hemslöjdens dag den 5 september 
öppnade utställningen Slöjda som du 
känner på länshemslöjdsförbundet nya 
webbplats och där deltagarna har gestaltat 
sina tankar under pandemin i valfritt 
material och i valfri teknik. Vid öppningen 
hade ett tjugotal verk lämnats in. 
Utställningen förlängdes till 31 december 
och ytterligare verk inkom under hösten. I 

och med andra vågen visas utställningen 
så länge pandemin pågår. Utställningen 
kommer att visas på plats i Stenhuset med 
Surahammars konst- och hantverksgille 
som arrangör preliminärt hösten 2021 
alternativt våren 2022.  
 
Utställningen Hållbara rum 
Förbundet har i nära samarbete med 
Västmanlands läns museum arbetat med 
planering, innehåll och programverk-
samhet för utställningen Hållbara rum 
som enligt ursprunglig plan skulle visas 
den 7 november 2020 till 30 maj 2021. I 
utställningen ingår Hållbart hemma 
producerad av Sörmlands museum, ett 
bygge av ett litet hus på hjul och en 
verkstad. I utställningen visas också ett 
urval av föremål formgivna av 
näringsverksamma slöjdare i länet samt 
inlånade lappade, lagade och återbrukade 
föremål. I programverksamheten ingår 
allmänt hållbart, byggnadsvård och slöjd. 
Vid öppningen visade medlemmar ur 
Västerås slöjd- och hantverksförening 
täljgrepp och hur spinna på spinnrock. I 
verkstaden visades fönsterrenovering och 
timring. Öppningen besöktes av ca 50 
personer.  

På grund av pandemin stängde museet 
den 11 november och beräknas öppna den 
7 februari 2021. Sju program-punkter 
ställdes in eller flyttades fram. Västman-
lands läns museum tog under perioden 
fram ett tiotal textade kortfilmer på temat 
Hållbara rum tipsar. Västerås slöjd- och 
hantverksförening hade planerat in 
aktiviteter i utställningen men samtliga 
flyttades till våren 2021. 
 
Utställningen 7 kg järn 
Under hösten inleddes ett samarbete med 
Kultur- och fritid i Hallstahammars 
kommun om utställningen 7 kg järn 
producerad av hemslöjdskonsulenterna i 
Uppsala, Gävleborg och Dalarna. 
Smidesdelen av den sörmländska 
utställningen om det immateriella 
kulturarvet, Vad händer om ingen längre 
kan med smed från länet kommer också 
att visas. Utställningen öppnar på 
Kulturhuset i Hallstahammar den 4 
september 2021. Utställningsarbetet och 
planering av programverksamhet 
intensifieras i början av nästa år.   
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  #slöjdasomdukänner. I webbutställningen Slöjda som du känner på Västmanlands läns 

hemslöjdsförbunds webbplats, slojdivastmanland.se har deltagarna fritt gestaltat sina tankar 
under pandemin i valfri teknik och i valfritt material. I utställningen ingår verk av utställare från 
andra län. Webbutställningen visas så länge pandemin pågår.  
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Hemslöjd för ökad hållbarhet, mångfald och 
tillgänglighet 
Wild Ink workshops 
Föreningen SAKUM arrangerade två 
workshoppar, Wild Ink, i mars med 
Caroline Ross, konstnär från England i 
samarbete med Konstfrämjandet Väst-
manland, Västerås stad och Västmanlands 
läns hemslöjdsförbund. Deltagarna fick 
göra färg av naturens material för att 
bland annat trycka på tyg. Aktiviteterna 
genomfördes på Råby och Bäckby i 
Västerås. Totalt deltog 15 personer. 
 
Slöjd Håller 
Hemslöjdskonsulenterna i Tvärsgruppen 
arrangerade tillsammans en Slöjd Håller-
vecka, v 12, 23-29 mars med föredrag, 
workshoppar och prova på i respektive län. 
Program togs fram i Västmanlands län där 
lokalföreningarnas aktiviteter marknads-
fördes med koppling till de globala 
hållbarhetsmålen. Länshemslöjdförbundet 
hade bokat in föredrag och workshop på 
temat Slöjda din röst för planeten inför 
Earth Hour. Pandemins första våg kom till 
Sverige strax före evenemanget som 
ställdes in i samtliga län. Åtta program-
punkter ställdes in i Västmanlands län. 
Under hösten genomfördes därför istället 
en i huvudsak digital Slöjd Håller-vecka, v 
42. Anna Wengdin, Sala slöjd- och hant-
verksförening höll en coronasäkrad work-
shop i återbruksbroderi på Aros Congress 
Center i Västerås den 17 oktober med ca 
20 deltagare. Tvärgruppen startade under 
hösten upp planeringsarbetet för Slöjd 
Håller-veckan 2021 som sker v 12, 22-28 
mars. 
 
Workshop fota, tagga och publicera 
Sala slöjd- och hantverksförening arran-
gerade workshoppen fota, filma, tagga och 
publicera den 18 oktober för lokalförening-
arnas medlemmar. Evenemanget finansi-
erades av länshemslöjdsförbundet. Runa 
Parmert och Susann Levál deltog.  
 
Debattartikel Slöjden och samhällsnyttan 
Carola Gunnarsson och Birgitta Andersson 
skrev debattartikeln Slöjden och samhälls-
nyttan inför Hemslöjdens dag den 5 sep-
tember. Artikeln publicerades i hemslöjds-
förbundets kanaler och på arbetsutskottets 
personliga sidor i sociala medier. Artikeln 

fick bra genomslag och publicerades i ett 
flertal dagstidningar i länet. Artikeln 
publicerades också på fa2030.se, webb-
platsen för Förbundet Agenda 2030.  
 
Hemslöjden ur ett näringsperspektiv 
Seminarium Slöjdföretag på flera sätt 
Länshemslöjdskonsulenterna i Uppsala, 
Stockholm, Örebro, Sörmland och Västman-
land arrangerade ett digitalt heldags-
seminarium den 12 november på temat 
Slöjdföretag på flera sätt. I år stod Sörm-
lands museum för värdskapet varifrån 
sändningen utgick och med det tekniska 
huvudansvaret för inspirationsdagen. Med 
på länk från London, som ett internationellt 
exempel, var Barnaby Carder alias Barn the 
spoon, skedslöjdare, pedagog och författare 
som berättade om sitt mångsidiga före-
tagande. Andra föredrag var Länken mellan 
producent och kund, Att samarbeta med 
återförsäljare, Att hitta sina specifika 
kunder och Ett företags många ben. Emil 
Atak, diplomerad rådgivare vid Coompanion 
Mälardalen, Västerås höll föredraget Att 
starta företag som kreatör med tonvikt på 
tillsammans-företagande. Ett femtiotal 
konsthantverkare, slöjdare och konstnärer 
från de fem länen deltog. Susann Levál 
medverkade i arbetet och deltog i tolv 
planeringsmöten.  
 
Digital mötesplats 

Förra året skapades en sluten grupp för 
näringsverksamma slöjdare i Västman-
lands län på Facebook. Avsikten är att 
bidra till förbättrad kommunikation och 
kontaktytor till samt mellan närings-
verksamma slöjdare genom att erhålla en 
digital mötesplats för diskussion, utbyte 
och erfarenheter. Ca 30 inlägg postades 
av konsulenten. Medlemmarna kan själva 
dela inlägg, vilket gjordes vid fyra till-
fällen under året. Gruppen hade närmare 
45 medlemmar vid årets slut.  
 
Riktad information på webbplatsen 
På Västmanlands läns hemslöjdsförbunds 
webbplats ska det finnas information för 
länets näringsverksamma slöjdare. Bland 
annat ett formulär kopplat till nuvarande 
slöjdarregister för att underlätta upp-
dateringar. Planeringsarbetet påbörjades i 
slutet av året.
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Västmanlands läns hemslöjdsförbund 

 
Coronamobil av Elisabeth Larsson, Köping-Arboga-Kungsör slöjd- och hantverksförening i webbutställningen #slöjdasomdukänner.  
Foto: Elisabeth Larsson. 

 

Västmanlands läns hemslöjdsförbund 
Hejargränd 6 A, Bäckby Park, 721 33 Västerås 

Telefon: 070-222 24 70. E-post: susann.leval@slojdivastmanland.se 
www.slojdivastmanland.se, www.facebook.com/hemslojdsforbund 
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