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Förord
2014 har varit ett annorlunda år ur verksamhetsperspektiv. Verksamhetsåret 2013 avslutades 
med en stor flytt av hela Slöjdhuset och 5 kontorsplatser. Det innebar att vi började 2014 från 
början, den verkliga början. All utrustning var magasinerad efter flytten, antingen i lådor eller på 
pallar i ett stort förråd under jord, långt borta från våra arbetsplatser. Vi upplevde det som både 
frustrerande och befriande på samma gång. Att flytta en verksamhet som funnits på samma 
plats i nästan 20 år innebär på många sätt att man får börja om på nytt. Det är lätt att tänka 
och planera i förväg, innan flytten faktiskt skett men verkligheten efter en flytt är definitiv. Både 
för oss som följer med verksamheten såväl som dem som vi vänder oss till eller samarbetar med. 
Vårt sätt att tackla situationen var att se det just så, som att vi började om på nytt. Den stora 
fördelen var att vi hade 20 års samlade erfarenheter med oss in i projektet. 

Slöjd Stockholm har under året lagt grunden för ett nytt arbetssätt i dialog med övriga kultur-
livet och genomfört ”Slowdating” i 2 kommuner tillsammans med övriga Länskulturfunktioner. 
Vi planerade och genomförde även en heldags workshop där vi gemensamt med övriga LKF 
diskuterade hur vi skulle ta resultaten från våra dialogmöten vidare. Detta ligger helt i linje med 
vårt mål att vara ute i länet och verka tillsammans med kommunala aktörer på olika nivåer. 
Både tjänstemän inom de lokala förvaltningarna såväl som civilsamhällets representanter från 
föreningslivet. Med erfarenheterna från Slowdatingprojektet är vi stärkta i vår övertygelse om 
att detta är rätt väg att gå. 

Slöjd är en kulturyttring fullt jämförbar med musik, teater och konst. Vi är få konsulenter i 
landets största län och vi behöver därför arbeta mer strategiskt än operativt för att få största 
möjliga effekt. Vi letar därför efter nya arenor där slöjden egentligen borde vara men inte alltid 
är. Vi för samtal med flera Kulturskolor om aktiviteter på olika nivå och kommer att delta i en 
upphandling av elevplatser för att pröva om det kan vara en väg att gå. 

Under året som har gått har vi avslutat en del projekt och samtidigt startat nya. Det pedagogis-
ka utvecklingsprojektet ”Barnen i Hallstavik” avslutats och rapporterats. Vi har gått vidare in 
i ett KKN projekt ”Kreativa händer i Mälardalen” där vi samarbetar med våra grannar i Mälar-
dalsregionen. Ett slöjdrum har byggts och inretts i museet lokaler. Utbildningsverksamheten har 
återupptagits och 7 kurser genomfördes i museet och Dieselverkstaden. 

En hårdslöjdsfestival, ”Skedfest” har genomförts tillsammans med Sörmlands länsmuseum. 
Kultur(Slöjd) på recept har genomförts tillsammans med Kulturförvaltningen och Danderyds 
sjukhus. Barnens Dag genomfördes tillsammans med övriga Länskulturfunktioner. Tillsammans 
med Etnologiska institutionen vid Stockholms universitet har konsulenterna medverkat till ett 
antal uppsatser om slöjd. Vi deltog också med aktiviteter under Stockholms Kulturfestival.

Kort och gott, ett händelserikt och omvälvande år.

Annelie Kurttila
Tf Länsmuseichef 

Andreas Sohlberg
Enhetschef, Länshemslöjdskonsulenterna
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Inledning

Verksamberättelsens syfte och upplägg
Målsättningen är att verksamhetsberättelsen skall vara ett tillfälle för utvärdering av det gång-
na årets verksamhet och mäta resultaten i den mån det är möjligt.

Målgrupp för verksamhetsberättelsen är museets ledning, personal och styrelse och därutöver i 
första hand våra anslagsgivare och närmaste samarbetspartners såsom Stockholms läns lands-
ting, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen 
i Stockholms län. 

Verksamhetsberättelsen finns också tillgänglig på museets webbplats för alla övriga intresserade.

Verksamhetsplan 2014
Vägledande för planeringen av arbetet var verksamhetsplanen som antogs av styrelsen 2014-02-04.
Parallellt med vp-arbetet fördes emellertid en intern diskussion som uppmärksammade behovet 
av tydligare mål och nya arbetssätt som utnyttjar vårt helhetsperspektiv som länsmuseum med 
länshemslöjdskonsulenter. Diskussionen ledde till en översyn av verksamheten i dialog med perso-
nalen vilket resulterade i en ny vision och verksamhetsidé. Utvecklingsarbetet resulterade även i 
en ny treårig verksamhetsplan som antogs av styrelsen 2015-02-17.
 
 

Vision
Vi är det självklara kunskapsnavet för länsinvånarnas kulturarv och skapar dialog kring historia, 
samtid och framtid.

Verksamhetsidé
Vi söker, utvecklar och förmedlar angelägen kunskap om det regionala kulturarvet, tillsammans 
med länsinvånare och andra aktörer. Vår kunskap bidrar till att kulturarvet tas tillvara och bru-
kas för en hållbar samhällsutveckling.
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Organisation
Länsmuseets organisation består sedan 1 februari 2013 av fyra enheter där museichefen även 
är chef för administrativa enheten. De övriga tre enheterna som har egna chefer är enheten för 
kulturmiljö och dokumentation, enheten för länshemslöjdskonsulenterna samt publika enheten. 
Enhetscheferna har eget budgetansvar för de delar av museets budget som fördelats ned på 
enhetsnivå. Även IT-samordnaren och kommunikationsansvarig har eget budgetansvar för sina 
respektive arbetsområden. Ansvaret för museets olika projekt ligger närmast hos en projekt-
ledare som kan vara enhetschef eller medarbetare under denne. Projektledaren ansvarar i första 
hand inför sin enhetschef.

Administrativa enheten (AE)
Enheten leds av museichefen som ansvarar för ledningen av hela museets verksamhet. Enheten är 
en servicefunktion för länsmuseets övriga enheter. I enhetens ansvarsområde ingår i första hand 
verksamhetsplanering, kommunikation, personalfrågor, löneadministration, registratur, bokföring, 
budget och övriga ekonomifrågor. Särskilda ansvarsområden är också kommunikation, formgivning, 
IT och museets arkiv. Ekonomihanteringen är utlagd på entreprenad och utförs av BDO Nordic.

Enheten för kulturmiljö och dokumentation (EKD)
Enheten ansvarar för kulturmiljöfrågorna, kulturmiljöinformation (Upptäck länet) och uppdragsverk-
samheten inom kulturmiljöområdet. Enhetschefen är även samordnare av museets samlade upp-
dragsverksamhet. Enheten har också ett övergripande ansvar för museets kunskapsuppbyggnad, 
fotoverksamhet och bibliotek samt svarar särskilt för de kulturhistoriska undersökningarna. Foto-
verksamheten ansvarar för insamling av äldre och samtida fotografi samt samarbetar med samtliga 
enheter i allt vad som rör fotografiskt arbete och övergripande fotofrågor.

 
Publika enheten (PE)
Enheten ansvarar för museets samlade publika verksamhet såsom utställningar, konst- och 
kulturmiljöpedagogik och programverksamhet. Enheten ansvarar även för konstverksamheten, 
museibutik/kafé, vaktmästeri samt museets drift och säkerhet.

Enheten för länshemslöjdskonsulenterna (LHK)
Enheten ansvarar för arbetet med att öka intresset för, kunskapen om och utövandet av hemslöjd i 
länet genom att kommunicera hemslöjden genom olika kanaler såsom digitala och sociala medier, 
publikationer, utställningar, kurser och rådgivande verksamhet. Länshemslöjdskonsulenterna beman-
nas med 4,5 tjänst. Dessa är fyra heltidstjänster som konsulenter, varav en verksamhetsledare/
konsulent med inriktning internationell slöjd, en konsulent för barn och unga, en konsulent för den 
textila slöjden, en konsulent för den hårda slöjden och en kursadministratör på halvtid.

Personalresurserna har förändrats under året och en ny kursadministratör har rekryterats. 
Samtidigt utökades tjänsten från 50 % till 75 % under hösten i syfte att påbörja arbetet att bygga 
upp en ny kursverksamhet.

Länshemslöjdskonsulenten för Barn och Unga har varit sjukskriven sedan september vilket har påver-
kat verksamheten på många olika sätt.

Konsulenttjänsterna är idag uppdelade i ovanstående kompetensområden vilket är viktigt för att 
behålla statusen på hemslöjden samt att verka för kvalitet och kunnande. Uppdragen styr i främsta 
hand och konsulenttjänsterna arbetar genomgående i gränsöverskridande i projekt.
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Övergripande
Verksamhetsmässigt har 2014 varit bra för stiftelsen. Besöken har ökat både på hemsidan och i 
museibyggnaden, trots att vi under den andra delen av året byggde om i våra publika lokaler. Vi har 
även haft rekordmånga skolklasser inom vår pedagogiska verksamhet. 

Ny slöjd- och föreläsningssal
Under hösten påbörjades bygget av en ny efterlängtad slöjd- och föreläsningslokal i museibyggnaden 
vilket föregicks av ett omfattande ombyggnadsarbete. Biblioteket, som tidigare låg på nedre botten 
flyttade en trappa upp till ett nybyggt rum och lämnade plats för en ny utställningssal. Där den 
tidigare hade legat kunde slöjd- och föreläsningssalen byggas. Trots att byggnadsarbetet har varit 
omfattande, och ibland ljudligt, har museet hållit öppet för allmänheten med ordinarie öppettider 
under hela byggperioden. Salen, som kommer att invigas sista helgen i januari 2015, kommer att 
fungera som bas för Slöjd Stockholms kursverksamhet men kan också användas för museets övriga 
pedagogiska verksamhet och som föreläsningssal.

Samverkan mellan länskulturfunktionerna
Länskulturfunktionerna (Film Stockholm, Dans i Stockholms stad och län, Länshemslöjdskonsulenter-
na, Länsmusiken, Regionbiblioteket och Stockholms läns museum) samverkar i en rad frågor genom tre 
olika arbetsgrupper där Landstingets kulturförvaltning är sammankallande: samordningsgruppen, vil-
ken består av verksamhetsledarna för respektive funktion, projektgruppen samt informatörsgruppen. 

I dessa grupper ska vi arbeta för gemensamma strategier och insatser för att öka den interna 
samverkan och förbättra marknadsföringen, kontakterna och dialogen med kommunerna. Syftet 
är att utveckla kulturverksamheterna så att de blir bättre anpassade till efterfrågan och därmed 
kommer till större nytta för målgrupperna samtidigt som spridningen i länet blir bättre. 

 
Ledningsgrupp

 
Museichef

 
Styrelse

 Ordförande-
beredning

Länshemslöjdskonsulenterna

• Konsulenter
• Kursadministration

LHK
 

Publika enheten
 

•  Utställningar
•  Pedagogik
•  Teknik/vaktmästeri
•  Butik
•  Säkerhet

PE 

Administrativa 
enheten

• Personal
•  IT
•  Kommunikation
•  Formgivning

ADM EKD

Enheten för dokumenta-
tion och kulturmiljö

• Arkeologi
•  Bebyggelse
•  Etnologi
•  Kulturhistoria
•  Bild och foto
•  Uppdragsverksamhet
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Under våren genomförde länskulturfunktionerna gemensamt två Slowdate-träffar i Järfälla res-
pektive Nynäshamn. Syfte var att representanter för varje länskulturfunktion skulle få chans att 
träffa representanter för kultur, omsorg och utbildning samt representanter för föreningslivet i 
de två kommunerna för att initiera gemensamma projekt. Dagarna föll väl ut och flera projekt är 
på gång i Järfälla och fortsatt dialog förs med Nynäshamns kommun. 

Gemensamt har länskulturfunktionerna även arrangerat Barnens dag med olika kulturaktiviter 
för barn. Se vidare nedan.

Under hösten deltog samtliga länskulturfunktioner i ett forskningsprojekt kring kultur på recept 
i samarbete med Smärtrehab på Danderyds sjukhus. Deltagarna var patienter med långvarig 
smärta som fick testa olika kulturella aktiviteter som länskulturfunktionerna erbjöd. 

Samtliga länskulturfunktioner bidrar även med program i Landstingets katalog Kultur i vården.

Uppdraget

Bakgrund
Konsulentverksamheten har sin grund i det statliga stöd som hemslöjden fick redan på slutet av 
1800-talet genom hushållningssällskapen. Vid förra sekelskiftet bildades hemslöjdsföreningar på 
länsnivå. Dessa övertog alltmer hushållningssällskapens roll och verksamheten har sedan dess 
ett starkt inslag av idéburet arbete, främst genom Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund 
som är en samlande organisation för landets länshemslöjdsföreningar/-förbund. Hemslöjdens 
särart, dess karaktär av både binäring och folkkonst samt fältets många aktörer präglar verk-
samhetens inriktning. Utifrån detta har ett samhällsansvar utformats i samspel mellan regional 
och central nivå.

Avsikten är att uppdraget ska vara vägledande både för huvudmännen och för länshemslöjds-
konsulenterna, skapa tydlighet mellan de olika parternas roller samt att det ska stimulera till 
utveckling och förnyelse. Uppdraget är formulerat som ett ramverk inom vilket det finns plats för 
regionala särdrag men också för länsöverskridande samarbeten och nya arbetsmodeller. 

Uppdraget idag
Det övergripande målet för konsulentverksamheten är att öka intresset för, kunskapen om och 
utövandet av hemslöjd i länet/regionen. Verksamheten ska beakta målen för den nationella och 
regionala kulturpolitiken och de prioriterade verksamhetsmål som Kulturdepartementet gett 
Nämnden för hemslöjdsfrågor (NHF) via regleringsbrev. 

Nationella kulturpolitiska mål
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. 
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska 
prägla samhällets utveckling. 

För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

• främja allas möjlighet till kulturupplevelser,  
 bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.

• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.

• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.

• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
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Konsulentrollen
Länshemslöjdskonsulenten har med såväl praktisk som teoretisk specialkunskap inom hemslöjds-
området en viktig roll som ledare, nätverksbyggare, folkbildare och samordnare. I dessa roller 
ligger också att främja och utveckla kvalitetsaspekten inom området. NHF vill betona tre olika 
perspektiv utifrån vilka konsulentverksamheten ska bedrivas:

• Ett näringsperspektiv

• Ett kulturarvsperspektiv

• Ett kunskapsförmedlande perspektiv

Med näringsperspektivet avses stöd till hemslöjdare, som helt eller delvis försörjer sig på att 
sälja kunskap eller slöjdprodukter, för att dessa ska kunna utvecklas som företagare inom sitt 
område. Sammanfattningsvis kan sägas att LHK:s uppdragsbeskrivning samspelar väl med NFH:s 
tre olika perspektiv. 

Nyckelord i konsulentarbetet är:

• Samverkan för att uppnå största möjliga effektivitet och samverkan 
 som ett viktigt instrument för förnyelsearbete och gränsöverskridande arbete.

• Tillgänglighet för länets alla medborgare i form av mötesplatser för  
 brukare, främjare och skapare.

• Förnyelse av angreppssätt och arbetsmetoder för att väcka intresse och  
 skapa delaktighet för slöjden i omvärlden – i synnerhet för nya grupper. 

 
 

Verksamhet 2014

Översyn av mål och strategier
Slöjd Stockholm C/O (Återta länet)
Projektet är vår stora satsning under de närmaste åren och syftar till att etablera fler arenor ute i 
länet. Utredningen av Stockholms läns landstings länskulturfunktioner 2012-2013 visade att
LHK behöver arbeta bredare och mer konsultativt ute i länet. Det resulterade i att LHK planerade
en fördjupad dialog med kommunerna. Under året har Länshemslöjdskonsulenterna därför deltagit 
i den styr- och arbetsgrupp som har planerat och arbetat fram samt genomfört Slowdating för 
samtliga Länskulturfunktioner i Järfälla och Nynäshamns kulturliv. Under året har även samtal 
förts med Haninge kommun i syfte att etablera ett långsiktigt samarbete. Ett av de spår som disku-
teras är om Slöjd Stockholm kan ansvara för ett antal platser vid Kulturskolan i Haninge kommun.  
 
Pröva nya metoder för att nå fler, med särskilt fokus på barn och unga
Vi vill arbeta bredare med internationella och interkulturella frågor så att dessa syns tydligare 
i hela museets verksamhet. Slöjden kan verka ordknappt och lekfullt och därför överbrygga 
kulturgränser, det ska vi ta vara på. Under året har vi sett över våra arbetsmetoder för att finna 
fler vägar för barn att uttrycka sig i slöjd. 

 

Aktiviteter
Flytt till Stockholms läns museum
Vid årsskiftet 2013/2014 flyttade länshemslöjdskonsulenterna till länsmuseets lokaler i kulturhuset 
Dieselverkstaden i Nacka. Flytten innebar att en mängd åtgärder behövde genomföras för att anpassa 
lokaler och arbetsytor så att de skulle passa för den typ av verksamhet som konsulenterna bedriver. 
Nedre kontorsrummet omdisponerades så att det skapades kontorsplats för fem personer. 

Inordning och databasregistrering av LHKs bibliotek har inte genomförts då litteraturen främst 

bedöms vara ett arbetsbibliotek för konsulentverksamheten. Plats har därför beretts i nedre 
storrummet. 
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Mycket tidigt blev det klart att LHK inte kan bedriva utbildningsverksamhet i de utpekade 
lokalerna som var museets lunchrum och sammanträdesrum. Under året fattades därför beslutet 
att bygga om museet och skapa ett kurs- och programrum. Arbetet har varit mycket omfattan-
de och påverkat både Stockholms läns museums och Länshemslöjdskonsulenternas verksamhet 
kraftigt. Ombyggnationen genomfördes i 2 etapper, under sommarhalvåret och senhösten. Kurs 
och programlokalen stod klar för inredning vid årsskiftet 2014/2015.

Ett annat arbete som genomförts under året har varit att omdisponera övriga lokaler, skapa mellan-
förvaring för att minimera transporter och systematisera det 165 kvm stora lager som finns under 
jord ca 700 m från museet. Vi har strävat efter att planera ytorna så att de ska bli modulära och så 
funktionella som möjligt för att möjliggöra en så bred verksamhet som möjligt. Vaktmästeriet och 
förbindelsegången i museet har därför rensats för att skapa ett närförråd för utrustning mm. 

Under året har vi arbetat för att samordna LHKs kommunikationsbehov med länsmuseets dito. 
Vi har diskuterat behov, förutsättningar och möjligheter vilket har resulterat i att en kommuni-
kationsplattform har tagits fram för LHK. I samband med detta beslutades att Länshemslöjds- 
konsulenternas publika varumärke är Slöjd Stockholm eller Slöjd STHLM som är enklare att 
kommunicera. Kortversionen Slöjd STHLM är tänkt för trycksaker, logga och till digitala kanaler. 
Länskulturfunktionen heter fortsatt Länshemslöjdskonsulenterna.

Löpande verksamhet
Kurs- och programverksamhet
Detta har varit ett omställningsår för LHKs utbildningsverksamhet och på många sätt får vi börja 
om från början och bygga upp verksamheten från grunden. Planeringen initierades därför i maj/juni 
2014 med avsikt att pröva lokala förutsättningar och börja etablera kunskap om att verksamheten 
nu bedrevs i Sickla. De första kurserna började den 17 oktober i hyrda lokaler i Dieselverkstaden. 
Totalt genomfördes 7 kurser och 2 workshops under hösten med totalt 103 deltagare. 

• Skärsvarvning med Åke Landström 

• Sashikobroderi med Rieko Takahashi 

• Workshop: Julslöjd på Stockholms läns museum

• Workshop: Kom och var med - Bygg en Slöjdvägg!

• Askmakeri med bokbindaren Toby Gough

• Japanskt bokbinderi med Toby Gough

• Broderade askar med Carina Olsson

• 50- och 60-talsbroderi med Carina Olsson

• Nålbindning med Eva Anderson

För att effektivisera kommunikationen kring kurser och utbildningar har fokus lagts på digi-
tala kanaler. Marknadsföringen sker kvartalsvis för att möjliggöra ett mer varierat utbud för 
fler målgrupper.

Service och rådgivning 
Information till allmänheten är en viktig del av vårt uppdrag och sker löpande. Det handlar om 
allt från enkla frågeställningar om var man finner kunskap till mer konkreta affärsutvecklings-
samtal inom KKN området. 

Fortbildning för pedagoger
LHK bedriver löpande fortbildning som en del av den ordinarie verksamheten samt på begäran 
från skolor och andra institutioner som bedriver pedagogisk verksamhet. Detta anpassas till 
tidpunkter då pedagogerna har möjlighet till egen fortbildning. Under året har vi uppdaterat våra 
kontaktnät och planerat för hur arbetet ska bedrivas framöver. 
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Utvecklingsprojekt
Näringsprojekt i samarbete med NFH 
Under 2013 inledde rikskonsulenten med inriktning mot näringsfrågor ett rikstäckande projekt 
där Länshemslöjdskonsulenterna i Stockholm ingått i arbetsgruppen. Projektet genomfördes som 
dialogseminarier och utbildningar inom olika områden. Arbetet resulterade bland annat i en serie 
webbverktyg som sammanställdes i Slöjdarens företagsguide och Slöjdbusiness som finns att 
ladda ner från www.nfh.se. Projektets avslutades med ett seminarium i juni 2014. 

Hemslöjdsprodukter i museibutiken 
I underlaget för sammanslagningen med Stockholms läns museum formulerades en målsättning 
om att Länshemslöjdskonsulenterna skulle bedriva egen försäljning eller medverka till framtag-
ning av ett produktsortiment med fokus på hemslöjdsprodukter till museibutiken. Detta ligger 
inte i konsulentverksamhetens huvudsakliga uppdrag och bedömdes inte heller vara lönsamt. 
Någon framtagning av produkter eller sortiment har därför inte genomförts.

Polsk-svenskt samarbete 
Länshemslöjdskonsulenterna har sedan ett antal år ett etablerat samarbete med Cepelia i Polen. 
Cepelia är den Polska motsvarigheten till Svenska Hemslöjdsföreningarna Riksförbund. Under 
året arrangerades ett utbyte där 3 svenska slöjdare reste till Zopot i Polen för jubileumsfirande 
och deltagande i en stor slöjd- och hantverksmarknad. I utbytet ingick även studiebesök och 
samtal om fortsatta kontakter mellan deltagande aktörer.  

Slöjdklubben – etablering av nya klubbar
Slöjdklubben är en nationellt sammanhållen pedagogisk plattform för extramuralt lärande i syfte 
att låta barn komma i kontakt med skickliga slöjdare och pedagoger. Vår målsättning har varit att 
etablera fler Slöjdklubbar under året och vi har fört dialog med olika aktörer inom Stockholms län 
för att lösa finansiering och lokaler. Vi avser att fortsätta detta arbete under 2015.

Barnen i Hallstavik 
Under hösten 2009 tog LHK initiativ till ett utforskande projekt på temat Barn och slöjd i 
Roslagen. Projektet avslutades under våren 2014 och i maj genomfördes den sista träffen med 
skolklasserna och deras pedagoger. Under projektet har pedagogerna dokumenterat barnens 
utveckling löpande. Under hösten gjordes en extern utvärdering och rapportering av projektet av 
Erik Wikberg vid Handelshögskolan. Rapporten formges och trycks under början av 2015. 

Samarbete med högskolor och högre utbildningar 
Under året har länshemslöjdskonsulenterna haft samarbete med flera högskolor såsom Beckmans 
designhögskola, HV skolas (f.d. Handarbetets vänners skola) treåriga textilutbildning samt Stockholms 
Universitets institution för Etnologi. 

• HV skola: 6 utbildningsdagar i fördjupad materialkunskap för totalt 32 elever.

• Beckmans Designhögskola: 1 utbildningsdag om vägen från skiss/research över tillverkning  
 och slutligen till försäljning för totalt 12 elever.  

• Etnologiska institutionen vid Stockholms Universitet: Föreläsningar och handledning  
 för studenter i samband med B-uppsatser på temat Slöjd och Hållbarhet. 

Kultur i äldrevården 
Kulturförvaltningen vid Stockholms läns landsting vill utveckla aktiviteter inom flera kulturom-
råden för programverksamheten. Eftersom vi har sett en efterfrågan på ett utökat och breddat 
utbud inom slöjden så har vi under året inventerat och fört samtal med 12 aktörer/företagare. 
Samtidigt har Kultur i vården (KIV) arbetat med en översyn och utveckling av programkatalogen 
inför 2016. Vi hoppas att vårt arbete ska ge gott utslag i 2016 års katalog. Under 2014 har vår 
programaktivitet Textila minnen med mångfaldsprägel haft åtta bokningar.
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Slöjd Stockholm C/O (Återta länet) 
Arbetet har bedrivits huvudsakligen genom projektet Slowdating som genomförts tillsammans 
med Kulturförvaltningen och övriga Länskulturfunktioner. Resultatet av dessa är ett antal pågå-
ende samarbeten i Järfälla kommun. 

Näringsutveckling
Stöd och utveckling av professionella och yrkesverksamma slöjdare. Med erfarenheter från 
Slöjdinkubator ville vi göra en satsning på de professionella slöjdarna i länet. En viktig del av 
arbetet är att bedriva coachande samtal inom företagsutveckling, stödja och uppmuntra till eget 
företagande. Under året har Länshemslöjdskonsulenterna medverkat till att tre nya företag har 
startats inom slöjd och småskaligt hantverk. 

Nätverk Hemslöjd Stockholm
Vi har genomfört en första inventering och påbörjat samarbete med både kända och tidigare för 
oss okända föreningar i länet. Flera föreningar kommer att delta i projektet Slöjd Stockholm C/O 
när vi gör nedslag i kommunerna framöver. Ett exempel på resultatet av dessa samarbeten var 
produktionen av ”Slöjdväggen” som arbetats fram ideellt under 2014 och monteras i Länsmuseet 
under 2015. Vi vill visa att Slöjden består av både professionella och ideella krafter som ofta 
arbetar tillsammans. 

Kreativa händer i Mälardalen
En förstudie som avser att lägga grunden för ett genomförandeprojekt i Stockholms, Sörmlands, 
Västmanlands, Uppsala och Örebro län. Förstudien består av två delar. Den ena delen är analys 
och utvärdering av den kartläggning som genomförs under vintern 2014-15. Den andra delen är 
en dialogprocess då målgruppen bjuds in till dialog för att identifiera vilka insatser som behöver 
göras i genomförandeprojektet för att stärka företagsutvecklingen inom de berörda verksam- 
heterna i kontexten kulturella och kreativa näringar (KKN).

Hantverka på Historiska
Vi ville undersöka möjligheterna till kursverksamhet kopplat till Historiska museets utställning 
Massakern vid muren. Med utgångspunkt i 1300-talet och det arkeologiska materialet från slag-
fältet valde vi att lyfta den kvinnliga aspekten, det som inte synliggjorts i utställningen. Under 
våren genomfördes tre workshopar tillsammans med den ideella föreningen Battle of Wisby och  
Historiska museet. Materialet från massgravarna utanför Visby består till stor del av rustnings-
delar i metall. Den textila tråden är förutsättningen för både kläder och rustningar och vi ville 
med dessa workshopar lyfta fram en viktig del i den medeltida stridsutrustningen som sällan 
syns. Totalt deltog ca 35 personer.

Nya arenor för slöjden
Med länsmuseets lokaler som utgångspunkt ska vi arbeta för att hitta nya arenor för slöjd; pro-
jekt, program- och kursverksamhet med målsättningen att nå ut bättre med slöjden i hela länet. 
Vi har därför deltagit i planeringsarbetet inför en platsobunden Kulturskola i Haninge. Syftet är 
att pröva om slöjden kan vara en aktivitet inom Kulturskolans ram. Målsättningen var att delta i 
en upphandling av elevplatser under året men upphandlingsunderlag från kommunen är försenat. 
Beräknad att genomföras under första kvartalet av 2015. 

Lär av historien
Kan kulturarvet vara en inspirationskälla till eget skapande? Tillsammans med Länsmuseets 
arkeologer och bebyggelseantikvarier har vi diskuterat hur vi kan samverka, varför vi ska göra 
det och på vilket sätt. Ännu så länge har det framförallt resulterat i samtal om föremål och 
tolkningar men vi tror att vi med tiden kan finna korrekt avgränsade samarbeten. Samtidigt har 
länsmuseet arbetet med ett stort strategiskt arbete och en översyn samt förändring av museets 
organisation vilket resulterat i en uppdelning av enheten för kulturmiljövård i en uppdragsdel och 
en konsulentdel vilket tagit tid och energi från verksamheterna.
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Aktivitetsplan
Forskning och utveckling

Kommunikation och publik verksamhet

Uppdragsverksamhet

Organisation

Konsulentverksamhet

Ordknappa möten
Tillsammans med Tallbohovs fritidsgård och Ljuset i höjden planerade vi aktiviteter för ungdomar  
på Söderhöjden i Järfälla. Detta har inte kunnat genomföras under 2014 då finansiering saknats i  
Järfälla. Aktiviteterna är planerade till 2015.

Inrättande av nytt gesällprov i träslöjd
Genom att avlägga ett gesällprov kan den som har en utbildning i ett hantverksyrke dokumentera sin 
kompetens. Ett godkänt gesäll- eller mästarprov belönas med ett gesäll- eller mästarbrev och bevisar 
utövarens yrkesskicklighet i yrket. Länshemslöjdskonsulenterna i Stockholm har deltagit i en nationell 
samarbetsgrupp med representanter från konsulentkåren, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksför-
bund, Sätergläntans kursgård och Hantverksrådet i Leksand. Arbetet avslutades under 2014 och det 
är nu möjligt att avlägga gesällbrev inom träslöjd.

Hårdslöjdsfestival
På Nynäs slott i Tystberga Sörmland arrangerades under sommaren utställningen Träsmak med täljda 
skedar. Utställningen ville inspirera till att tillverka och använda mer träföremål i matberedningen. Trä 
är ett hållbart material som, om det används klokt, inte tär på jordens resurser. Det är dessutom är ett 
bra livsmedelshygieniskt alternativ. Ett 20 tal Stockholmare deltog i utställningen som avslutades med 
en tävling. I samband med utställningen arrangerades även en Skedfest(ival) med Workshops, demon-
strationer och föreläsningar med slöjdare från när och fjärran. Skedfest arrangerades i samarbete med 
Hemslöjdsföreningen Sörmland, Länshemslöjdskonsulenterna Stockholm, Hemslöjden Östergötland och 
Sörmlands Naturbruk.

 
 
 

Programverksamhet
Föreläsningar på museet
Under hösten genomfördes ett föredrag för att pröva vår nya arena: Hantverk som inspirerar - från 
USA:s ursprungsbefolkning och skandinaviska emigranter. Den amerikanske slöjdaren och trähantver-
karen Jarrod Stone Dahl kom till Stockholm och berättade om sina influenser från Norra Wisconsin 
som har en mycket rik historia inom trähantverk. Här har infödda indianstammar och skandinaviska 
invandrare under generationer levt och tillsammans format träkulturen.

Stockholms kulturfestival
För fjärde året i rad deltog Länshemslöjdskonsulenterna på Stockholms Kulturfestivals område Maxat 
på Norrbro. Våra aktiviteter vände sig till barn i åldrarna 7-12. Vi samarbetade med Norrbottens läns 
museum och använde oss av Slöjdklubbens handledare. 

Barnens dag
Även i år genomfördes Barnens dag på Musikaliska tillsammans med övriga Länskulturfunktioner. Vi 
arrangerade en kombinerad Slöjdklubb och arkeologisk undersökning för barnen. Med erfarenheter  
från tidigare år har projektgruppen beslutat att genomföra Barnens Kulturdag i Dieselverkstaden och 
Stockholms läns museum under 2015.

Skapande skola - Forntid och slöjd i Norrtälje
Under en dag fick eleverna undersöka forntiden och arbeta med sina händer i en skapande slöjdverk-
stad. En kulturarvspedagog och en slöjdhandledare arbetade tillsammans med eleverna och projektet 
var ett samarbete mellan Länshemslöjdskonsulenterna och museet. Under en förmiddag utbildades 
eleverna till forntidsexperter och fördjupade sedan sina kunskaper med slöjd i tekniker som har sitt 
ursprung i forntiden. 
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Nationella mässor
Länshemslöjdskonsulenterna har medverkat i de nationella mässorna Sy och Hantverksmässan 
samt Vävmässan som arrangeras gemensamt av landets textila hemslöjdskonsulenter.

Ngamiland Baskets
Vi arrangerade en specialvisning av utställningen om korgar från Botswana tillsammans med 
Ngamiland Women Basket Weavers, Slöjd STHLM och Just Africa.

Julmarknad Sickla köpkvarter
En julmarknad är ett tillfälle för att handla och träffas. Vi vill erbjuda ett alternativ till shopping 
och erbjöd Slöjdklubb för barn och prova på-verksamhet för föräldrar. Vi hade även inbjudna 
slöjdare som demonstrerade slöjdtekniker för publik. 

 

Arbetsplats- och kompetensutveckling

Med anledning av resultatet av den medarbetarenkät som genomfördes i slutet av 2013 fick 
museichefen i uppdrag av styrelsen att ta fram en plan för lämpliga åtgärder under 2014.

Museet anlitade en organisationskonsult som tillsammans med ledning och personal diskuterade 
ledarskap, organisation, struktur och mötesformer. Diskussionerna ledde till en ny mötesstruktur, 
förslag till ny organisation samt en ny metod för ledarskap. Delar av förslaget till ny organisation 
implementeras vid årsskiftet 2014/15 genom separering av anslags och uppdragsverksamheten. 
Vid sidan av arbetet med organisationskonsulten arbetade personal och ledning gemensamt fram 
en ny vision och verksamhetsidé (se Verksamhetsplan 2014) samt en ny värdegrund som ligger 
till grund för hur vi arbetar och förhåller oss till varandra.

Utbildning
Under året har Länshemslöjdskonsulenterna genomgått utbildning inom ett antal områden. Två 
av konsulenterna har genomgått projektledarutbildningen ”ProjektStegen” som är framtagen 
speciellt för museibranschen. Nämnden För Hemslöjdsfrågor arrangerade två nationella fortbild-
ningsprogram i konferensform. Dessa hölls i Gävle och Stockholm. 

Cheferna för enheten för kulturmiljövård och dokumentation respektive enheten för länshem-
slöjdskonsulenterna har gått en utbildning i arbetsrätt och medarbetar-/lönesamtal för chefer 
samt en chefsutbildning genom vår arbetsgivarorganisation KFS.

Hela museets personal deltog i en heldagskurs om att skriva publikt med journalisten Mikael Rosén 
den 3 december. 

Ergonomi
En översyn av arbetsergonomin för museets medarbetare och deras arbetsplatser på museet 
genomfördes kring årsskiftet 2013/2014 av företaget Vidamic ergonomics. Insatsen resulterade 
i praktiska åtgärder och inköp av olika redskap för bättre arbetsergonomi under våren 2014.
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Året i siffror

• Antal bokade klasser Skapande skola: 11

• Antal elever i Skapande skola: 201

• Antal startade företag:  3

• Antal Kultur i vården bokningar: 8

• Antal deltagare i kurser: 63.

• Antal deltagare i fortbildning: 42

• Antar deltagare i workshops: 40

• Antal deltagare i föredrag: 25

• Antal gillar på Facebook: 1648 (påbörjades i maj)

• Antal följare Instagram: 199 (påbörjades i maj)

• Antal deltagare i festivaler: 669

• Antal deltagare i Barnens dag: 30

• Antal följare i Nätverket Hemslöjd: 330

• Antal bokningar av Kultur i vården: 8
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Ekonomisk redovisning 2014

Följande ekonomiska redovisning för länshemslöjdskonsulenterna är ett utdrag från  
Stiftelsen Stockholms läns museums årsredovisning (not 6).

Resultat verksamhetsenhet   2014-12-31   2013-12-31 
Länshemslöjdskonsulenterna  

 
Anslagsverksamheten    3 295 000     3 232 781

Försäljning            23 391          10 681

Övriga rörelseintäkter         162 669       386 452

Övriga externa kostnader       -955 736   -1 428 665

Personalkostnader     -2 281 756  -1 997 302

          243 568      203 947

Verksamheten finansieras med årliga bidrag från staten, som administreras av Nämnden för 
hemslöjdsfrågor, och från kulturnämnden i Stockholms läns landsting som är huvudfinansiär. 

Övriga medel är externa uppdrag som förstärker budgeten, men dessa varierar från år till år  
och är omöjliga att förutse.

Överskottet kan förklaras av att en person har varit långtidssjukskriven samt en tjänstledig 
under 2014 vilket har minskat både personalkostnader och övriga externa kostnader.
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