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Inledning
Slöjd som aktivitet, alltså att skapa med sina
händer, är något som många människor från
helt olika delar av världen, samhällen och tider
har en relation till. Ofta har slöjdandet varit
baserat på mänskliga behov och är därför förvånansvärt likt världen över, på samma sätt
som att upplevelserna av att slöjda ofta är förvånansvärt lika. Samtidigt finns en variation i
uttryck som är så bred att det går att tala om de
olika uttrycken som unika.
Slöjd som aktivitet bygger också på deltagande
och har stor potential att möjliggöra ett faktiskt sammanhang där människor träffas och
där det uppstår gemensamma erfarenheter.
Och samtal. Och kunskaper. Sammanhang där
vi kan känna igen oss i och lära av varandra;
mötas i både likheter och olikheter. Det här
betyder inte att slöjd som mötesplats är relevant för alla. Men för dem som är intresserade
finns stora möjligheter.
Ta i hand är ett projekt som under 2014 gjorts
tillsammans med människor i Biskopsgården.
Här finns många nationaliteter representerade
och precis som i övriga Sverige, är det svårt att
komma in i samhället om du är född på en annan
plats i världen. Biskopsgården är ett förortsområde i Göteborg varifrån media oftast rapporterar
om negativa händelser, våld och problem. Och
visst finns sådana företeelser också i verkligheten, men här finns även mycket som är
positivt som är viktigt att lyfta fram.

Med Ta i hand ville vi använda slöjd för att
samla människor. Slöjd och skapande har en
uppenbar styrka genom att det verbala språket
minskar i vikt och händerna säger desto mer.
Igenkänning och lärande är projektets grund,
tillsammans med att skapa de möten som det
finns för få av i samhället. Vi ville veta vad folk
tänker och känner kring sitt skapande. Vi ville
undersöka vad personer i området faktiskt
slöjdar för något och öka kunskapsutbytet mellan människor. Vi ville se om det finns behov
av att vara del i det svenska organiserade hemslöjdsområdet och i så fall skapa länkar dit.
Därmed också hitta nya målgrupper för hemslöjden. Och så ville vi överbrygga gränser mellan människor.
Det här är hur Ta i hand skulle uppnå allt det:
• Skapa minst fem publika slöjdträffar.
• Komma i kontakt med 15 människor som
inte haft en aktiv kontakt med den organiserade hemslöjden tidigare.
• Ha samtal med 10 olika personer kring det
egna slöjdandet.
• Skapa förutsättningar för kunskapsspridande genom lokala workshophållare.
• Skapa en utställning, som både visar på slöjdens diversitet, berättar om projektet och
bjuder in till deltagande.
• Skapa en rapport som innehåller information om vad de personer vi träffat gör och
vilka kunskaper de besitter, samt projektets
genomförande och utfall.
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Med denna rapport vill vi dela med oss av de
erfarenheter vi fått genom arbetet med Ta i
hand. Den är att betrakta som ett försök att ge
inspiration och tips så långt som vi kan. Ja,
den kan rent av läsas som en uppmaning att,
om du inte redan gjort det, genast börja använda slöjd och skapande som verktyg för möten
mellan människor och förståelse över gränser!
Jenny Haraldsson och Ingrid Johansson
Projektledare Ta i hand
Göteborg, mars 2015

Vilka är vi?
Projektet har drivits av två projektledare i samarbete med Västarvet/Slöjd i Väst, föreningen
Göteborgsslöjd och Svensk Form Väst, med
ekonomiskt stöd av förstnämnda och Göteborgs stad Kultur. Representanter från de
tre organisationerna har tillsammans med de
två projektledarna utgjort den styrgrupp som
under projektet utbytt erfarenheter och fört
projektet framåt. Under arbetet har även lokala
samarbetsparter knutits till projektet.

Projektledarna
Jenny Haraldsson är utbildad internationell
kulturprojektledare och har erfarenhet av
kulturarbete som uttrycksmedel, kraft och
motivation för förändring av samhället, såväl
nationellt som internationellt.
Ingrid Johansson har läst utbildningen Ledarskap i slöjd och kulturhantverk vid Göteborgs
universitet och arbetar på flera håll med slöjd
som verktyg för samhällelig och personlig
utveckling, också i både nationell och internationell kontext.
Projektledarna är projektets initiativtagare.
Förutom att forma projektet har vi varit de
som knutit kontakter, planerat träffar, gjort
intervjuer och varit det “vi” som författat denna rapport. I mycket av detta arbete har också
hemslöjdskonsulent Hillevi Gunnarsson varit
delaktig. Under flera av slöjdaktiviteterna har
Katia Ibarra varit med i både planering och i att
handleda.

Västarvet/Slöjd i Väst
Slöjd i Väst är en del av Västarvet, som är
Västra Götalandsregionens natur- och kulturarvsförvaltning. I regionen arbetar sju hemslöjdskonsulenter med att främja, bevara och
utveckla slöjden. Deras uppdrag är att främja
alla människors slöjdande och de har sedan
länge aktivt arbetat med att uppnå detta, med
fortsatt vilja att nå fler.
I projektet har Slöjd i Väst bidragit med
ekonomiska medel och projektadministration.
Arbetsinsatser och kompetens har erhållits
genom nämnda Hillevi Gunnarsson.

Göteborgsslöjd
Föreningen Göteborgsslöjd är en icke vinstdrivande förening som bildades 1986 med
syfte att sprida kunskap om hantverk samt
bevara och överföra vårt kulturarv till kommande generationer. De arrangerar bland
annat kurser, utställningar och föreläsningar.
Göteborgsslöjd är den förening projektet sökt
stöd genom och medlemmen Mila Drunecka
har deltagit i och spridit information om Ta i
hands verksamhet.

Svensk Form Väst
Svensk Form Väst är regionalförening till Svensk
Form, en ideell medlemsförening med uppdrag
från regeringen att främja svensk design och
arkitektur, både nationellt och internationellt.
Svensk Form Väst engagerar människor och
sprider kunskap om styrkan i god design för
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samhällsutvecklingen. Ta i hand har fått ta del
av Svensk Form Västs nätverk och kompetens
genom Anna-Stina Lindén Ivarssons delaktighet i projektet.

Lokala samarbetsparter
Integrationsnätverk, Biskopsgårdens bibliotek
och Sjumilahallen är de lokala organisationer
som vi haft det största utbytet med. Det har
inneburit att vi haft träffar i deras lokaler,
att vi hållit i aktiviteter inom ramen för deras
verksamhet och att vi fått hjälp med kommunikation och annat. Integrationsnätverk har
också gjort översättningar för projektet, medan
biblioteket har huserat Ta i hands slututställning.

Begrepp och perspektiv
Projektet Ta i hand föddes ur framförallt två
olika erfarenheter. Den ena handlar om en
uppdelad stad. Att sätta sig på spårvagnen i
en del av Göteborg, hoppa av i en annan och
bevittna hur passagerarna på ena sidan tillhör vissa socioekonomiska grupper och på den
andra helt andra. I mitten finns inga platser
som knyter dessa grupper samman. Den andra
erfarenheten är upplevelsen av att sätta sig mitt
i staden vävandes på en liten vävstol och upptäcka hur många människor som stannar upp
för att spontant och nyfiket börja prata. Med
grund i dessa erfarenheter utgick vi helt enkelt
från att andra som är intresserade av slöjd och
skapande också skulle vara intresserade av
sociala sammanhang kring det, på samma sätt
som vi är det.
Att möjliggöra möten över olika gränser är särskilt viktigt idag, när intoleransen ökar och
mycket växer i skuggan av högerextrema vindar, i Göteborg precis som i övriga Europa.
Slöjd är ett kulturarv. Kulturarv diskuteras på
många håll och det görs från vissa enträgna
försök att hålla isär det inhemska arvet från
andra kulturers. Då är alla röster som talar om
motsatsen, alltså det gemensamma, viktiga. Vi
behöver helt enkelt lyfta fram att det finns mer
likheter än olikheter i slöjd från olika platser,
precis som det finns fler likheter än olikheter
mellan människor från olika delar av världen.
Som Anna Furumark, kulturvetare och projektledare för projektet Norm, nation och makt vid
Örebro länsmuseum, efterlyser: en kulturarvspraktik som bejakar det heterogena samhället
och som förmår producera nya berättelser om

dagens Sverige, ett kulturarv som förmår skapa
ett nytt, öppet och generöst ”vi”1.
Det här är inte nödvändigtvis något som är
lätt att jobba med. Arbete med mångfald och
inkludering innebär bland annat att det måste
sättas ord på saker – på processer, på grupper av människor. Det är ett laddat område och
debatten runt begrepp har varit hätsk, särskilt de senaste åren. Rent ut sagt finns det en
känsla av rätt och fel, i vilken det kan uppstå
en förlamning inför risken att själv göra eller
säga fel. För denna upplevelse finns ett begrepp
kallat teoretisk ångest2. Demokratiagent Barakat Ghebrehawariat uppmanar till att “gå från
teoretisk ångest till praktiskt mod”3. Ta i hand
är ett försök att, hellre än att göra ingenting
av rädsla, göra någonting. Helt enkelt, att ha
praktiskt mod.

1 “Svensk kultur under attack” Anna Furumark.
Feministiskt perspektiv 2015-01-06
https://feministisktperspektiv.se/2015/01/06/
den-svenska-kulturen-under-attack/
2 Begreppet beskrivs i rapporten Osmos: inkluderingsprocesser i kulturlivet av Nina Edström & Charlotte HyténCavallius. (Tumba: Mångkulturellt centrum, 2011)
Rapporten är en sammanställning av undersökandet av
etnisk och kulturell mångfald, samt kunskap kring det, på
kulturinsitutioner i Sverige.
3 ”Gå från teoretisk ångest till praktiskt mod” Barakat
Ghebrehawariat.
Spana, Riksutställningars omvärldsbevakning 2014-11-24
https://www.riksutstallningar.se/content/spana/%E2%80%9Dg%C3%A5-fr%C3%A5n-teoretisk-%C3%A5ngest-till-praktiskt-mod%E2%80%9D?language=sv
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Vi vill redan nu förklara två begrepp som vi återkommer till: slöjd och det organiserade hemslöjdsområdet. Med slöjd menar vi sådant som
människor gör med sina händer. Det kan lika
gärna kallas handarbete, hantverk, skapande
eller pyssel. Det är inte hur vi benämner det som
är det viktigaste i detta projekt, utan att vi gör
med händerna. För många är just slöjd däremot starkt kopplat till traditionella tekniker
och naturmaterial. Det finns också en uppdelning mellan hård och mjuk slöjd, där exempel på hårdslöjd är skapande i trä och metall,
medan den mjuka slöjden rymmer textila tekniker. Denna kategorisering har sedan länge varit
starkt könskodad. Under en period till den grad
att hårdslöjd benämndes manlig slöjd och mjuk
slöjd kallades för kvinnlig. Vi är medvetna om
att denna uppdelning fortfarande är rådande,
om än inte lika tydligt uttalad, och vi har gjort
vårt bästa för att inte cementera den ytterligare.
Med det organiserade hemslöjdsområdet, eller
hemslöjden, menar vi de organisationer och instanser som främjar hemslöjd i Sverige. Organisatoriskt består det av länens/regionernas
hemslöjdskonsulenter, den statliga myndigheten Nämden för hemslöjdsfrågor, Svenska
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och de
lokala hemslöjdsföreningarna. Det organiserade hemslöjdsområdet har en cirka hundraårig historia och är till viss del sprungen ur
nationalistiska strömningar som fanns vid förra sekelskiftet. Från den ingången och fokus på
bevarande är det idag ett område i förändring,
som blir och vill bli alltmer mångfaldigt och
inkluderande.

Vad blev Ta i hand?
Projektet Ta i hand har bestått av olika delar,
vilka tillsammans lett till att mål och syfte uppnåtts. Här presenterar vi vad vi gjort och vad vi
lärt oss.

Träffarna

Den huvudsakliga aktiviteten under året har
varit de fem slöjdträffar som ordnats i Biskopsgården.

Hur såg de ut?

Första träffen samlade en skara på omkring
tio personer en fredag förmiddag. Platsen var
föreningen Integrationsnätverks lokal och alla
närvarande var aktiva i denna förening. Träffen
innehöll lära-känna-varandra-övningar, broderi och vikning av papperstranor. Tranor som
sedan sattes ihop till en kollektiv skapelse.
Andra träffen ägde rum på aktivitetshuset Sjumilahallen, en torsdagskväll vid en tidpunkt
då där varje vecka bedrivs skapande verksamhet. Besökarna bestod framförallt av ett tjugotal högstadieungdomar som vanligtvis går till
Sjumilahallen, men också en handfull äldre
personer som kommit enbart för att det var
Ta i hand-träff. Också denna gång bestod
skapadet av många små enheter som sattes
samman till en kollektiv helhet, nämligen en
stor oro/takkrona. Varje person trädde konventionella och icke-konventionella material på
trådar och fäste dessa vid en och samma rockring.

Tredje träffen gick av stapeln på Biskopsgårdens bibliotek under en lördagseftermiddag.
Ett trettiotal personer deltog. De flesta var vuxna men några barn var också med. Aktiviteten
bestod av att göra påtdockor i trä och att sedan påta med dem. Det var alltså ett tillfälle att
slöjda i både hårda och mjuka material.
Fjärde träffen var också den på Biskopsgårdens bibliotek. Vid denna tid hade ett nätverk
börjat ta form och flera av dem vi träffat tidigare
dök upp, såväl som nya bekantskaper. Aktiviteten skedde också nu en lördag på dagtid och
drog ett trettiotal personer i blandade åldrar,
de flesta vuxna. Erika Ticona höll i workshopen
och lärde ut olika flättekniker. Samtidigt pågick
annat hantverk i lokalen, då ett flertal hade
med sig slöjd att visa och syssla med.
Den femte träffen ordnades en fredag under
dagtid, liksom den allra första träffen i Integrationsnätverks föreningslokal. Denna gång kom
ett tjugotal personer, varav ungefär hälften
varit med på träffar eller andra aktiviteter tidigare. Några befann sig vanligtvis i lokalen och
några hade fått nys om träffen på annat sätt.
Marjan Jabinpinshe ledde aktiviteten och höll i
mosaikinklädandet av en stol. Även denna gång
hade några deltagare med sig egna projekt och
det förekom både skapande och lärande i olika
hörn av rummet.
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Vad lärde vi oss?

Träffarna har fått utvecklas efterhand och
ambitionen har hela tiden varit att testa olika
tidpunkter, platser och koncept. Då träffarna
varit relativt få och glest utspridda över året, är
det omöjligt att dra helt säkra slutsatser av de
olika upplägg vi prövat. Men vi vill gärna berätta om några av de faktorer som vi tror spelar
stor roll.

Tidpunkt i projektet
Det är tydligt och kan tyckas självklart att projektet nått bättre resultat ju längre tid som förflutit. Träffarna växte med tiden, både i storlek
och i hur lyckade de blev. Mycket beror helt
enkelt på att nätverket växte – alltfler människor
deltog för att de visste vad det handlade om,
för att de ville träffa folk och för att göra något
kreativt.

Det har naturligtvis också att göra med att vi
som arrangörer fått bättre koll på sammanhanget, oss själva och framförallt intresset
från deltagarna, ju mer erfarenhet vi fått. Vi
har kunnat anpassa upplägget bättre till målgruppen och även vår bild av vad vi velat uppnå. I och med detta har det blivit lättare att
kommunicera projektet utåt och därmed nå
ännu fler.

på att låta det praktiska görandet agera kommunikationsmedel. Samtalet skulle självklart
fortfarande finnas med, men lite mer inpackat
i skapandet. Att våga ställa frågor och lämna
plats för det talade ordet eller enbart erbjuda en
trevlig handarbetsstund kan beskrivas som en
ständig balansgång. Det handlar om nyfikenhet, respekt och lust, i rätt proportioner, vilka
inte alltid är helt självklara.

Aktiviteten och workshopledaren

Till en början såg vi det även som mycket viktigt
att deltagarna själva stod för slöjdaktiviteterna. Det var de som skulle forma projektet och
kunskapsutbytet skulle framförallt ske dem
emellan. Därför har vi alltid bjudit in till att ta
med sitt eget handarbete; något att pyssla med
under träffen eller berätta om och visa upp.
Men många av dem som deltagit på träffarna
har kommit tomhänta, inte redo att spontant
visa sina kunskaper och dela dem med andra.
Kanske snarare haft med sig en lust att lära sig
något nytt, än ett redan brinnande intresse.

I början av projektet hade vi en tydlig bild av
vad varje träff skulle ge. Utöver slöjdandet såg
vi fram emot välorganiserade diskussioner och
värderingsövningar om handarbetets betydelse,
liksom utvärderingsenkäter som skulle hjälpa
oss att utveckla projektet. Raskt kom sedan insikten att dessa aktiviteter inte alls förde med
sig den tillåtande och goda stämning som vi
önskade, varefter vi lade ett ännu större fokus

Vi såg därför till att alltid ha en ordnad aktivitet
som kunde pågå parallellt med eventuella medhavda handarbeten. Till en början planerades
dessa aktiviteter i projektgruppen. En viktig
aspekt var då att kommunicera att aktiviteten
var fri att forma av de närvarande, vilket lett till
ett öppet klimat där kreativitet och egna idéer
fått flyga fritt.
Så småningom tog kunniga människor vi mött
längs vägen över workshopledandet. Då ett av
våra mål varit att lyfta fram och tillgängliggöra
personer och deras kunskap i området innebar
detta ett jättekliv för Ta i hand. De som anlitats
som handledare under träffarna har berättat
om olika vinster med detta. Bland annat att det
inneburit en övning i att lära ut på svenska,

vilket kan vara nervöst i sig. Uppdragen har i
vissa fall gett ringar på vattnet och lett till fler
inbokade uppdrag. Att workshophållaren inte
är vit eller talar perfekt svenska gör även att fler
människor kan identifiera sig med hen. Detta
inspirerar och skapar mod hos andra att också
våga testa.
Vi kan poängtera att övertagandet av handledningen var något som hände när workshophållarna var mogna för det och det fanns en
tillitsfull relation till projektet. Med andra ord
att detta steg inte kunde eller borde påskyndas.
För oss som projektledare möjliggjorde anlitandet av lokala workshophållare att vi kunde
fokusera på andra saker, såsom att möta besökarna och ta del i samtal.
Med tiden har fler och fler tagit med sig egna
alster och pågående projekt till träffarna. Detta
har varit ett viktigt inslag som lett till spontana samtal och kunskapsutbyten. Ett vinnande
koncept har visat sig vara kombinationen av att
erbjuda en ordnad gemensam aktivitet att delta
i för dem som vill, gärna något kollektivt, men
att samtidigt ge utrymme för egna initiativ och
sysslor. Och att bjuda på fika såklart.

Platsen och sammanhanget
De fem träffarna har ägt rum på tre platser;
• Integrationsnätverks föreningslokal, som
ligger ganska anonymt i ett villaområde.
• Aktivitetshuset för kultur och idrott, Sjumilahallen, en ganska anonym lokal som ligger på en central plats i Biskopsgården.
• Biskopsgårdens bibliotek, en central och
välkänd plats i Biskopsgården där många
människor rör sig.

Det enklaste och tydligaste hade ju varit att
låta alla träffar äga rum på samma plats. Av
flera anledningar valde vi dock att sprida ut
dem. Vi ville ta reda på hur platsen påverkade
vilka som besökte träffen. Vi hade insett att det
finns ”gränser” inom Biskopsgården som påverkar i vilka områden människor rör sig. Att
befinna sig på olika platser ökar därmed chanserna att fler personer känner sig välkomna och
inkluderade. Varje lokal vi haft aktiviteter i
har tillhandahållits av olika lokala samarbetsorganisationer. Vi kan se att träffarnas deltagare har skilt sig åt beroende på plats och
sammanhang. Platsen har också öppnat upp
för olika slags stämning och inneburit olika föroch nackdelar.
Att vara i en föreningslokal gör att de föreningsaktiva blir en målgrupp lätt att locka, men det
kanske känns svårare att kliva över tröskeln
för en utomstående. Att lägga en träff i
anslutning till en befintlig aktivitet, såsom
Sjumilahallens Skapa-kvällar, gör på ett liknande sätt att den ordinarie aktivitetens målgrupp blir lätt att nå. Samtidigt är det då
viktigt att komma ihåg att det i denna kan
finnas jargonger och invanda mönster eller
vanor. Det kan därför bli svårare att skapa en
mötesplats där alla uppfattar sig som likvärdiga,
då det lätt skapas en obalans mellan vana
besökare och nytillkomna. Detta innebär å
andra sidan att människor som vanligtvis
sällan träffas får delta i samma aktivitet, vilket
i sig är positivt. Att lägga träffar på biblioteket
gjorde att vi inte hade någon helt säker målgrupp att räkna med. Men tack vare att det är
en öppen plats där många känner sig välkomna, blev biblioteksträffarna de som lockade flest
besökare och nådde störst diversitet gällande
ålder, kön och ursprung.
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Mötet och samtalet

Det viktigaste med Ta i hand har varit att skapa
möten och samtal mellan människor. Det har
varit allt från korta pratstunder på ett torg, till
längre samtal i slöjdares hem. Framförallt har
människor träffat varandra.

Slöjden som mötesplats

Slöjd kan väcka minnen och som sagt göra det
lättare att se vad som binder samman, än att
se det som skiljer åt. Det som är olika väcker å
andra sidan nyfikenhet och öppnar upp för kontaktskapande det också. Slöjdandets olikheter
finns på individnivå och har sällan att göra med
kulturell eller geografisk bakgrund. Skapandet
är dessutom en egen kommunikationsform och
genom att visa, titta, härma, känna igen och
förundras, blir det talade språket inte nödvändigt.

Intervjuerna

Med ett antal personer har vi fört mer djupgående samtal om den personliga synen på
handarbete och betydelsen av att slöjda. I detta
avsnitt presenterar vi kort dessa personer.

Adéle Holtz
Adéles stora intressen är TV-spel
och att klä ut sig. Dessa passioner
för hon samman genom att sy och
bära cosplay-kläder, alltså dräkter
hämtade från TV-spel och film. Men
också i andra former av skapande
finner Adéle inspirationen i spelvärlden och det blir allt från pärlplattor till teckningar.

Xiangfen Le

Elzbieta Falencka

Xiangfen höll på med mycket hantverkande när hon bodde i Kina,
på olika sätt och i olika tekniker och
material. Pappersvikning som barn
och stickning som vuxen har hon
tyckt särskilt om. Men de saker som
Xiangfen gjort i Kina finns kvar där
och sedan hon kom till Sverige har
det skapandet dessvärre fått mindre
utrymme, vilket hon vill ändra på.

Elzbietas specialitet kallas pärlbroderi och
är ett sätt att bygga upp prydnader, som exempelvis dockor, med hjälp av pärlor och tråd.
Även om hon fortfarande tar fram pärlorna då
och då så hände det mer frekvent för några år
sedan, när de var ett gäng i närområdet som
träffades och pärlbroderade ihop. Idag ligger
fokus mer på sömnad och att ändra och laga,
vilket hon arbetar med dagligen i föreningen
Integrationsnätverk.

Erika Ticona
Erikas främsta uttryck är vävning, på
olika sätt och i litet format. Men även
annat, som flätning och färgning,
ryms i hennes repertoar. Därutöver
letar hon fram gamla tekniker och
mönster i historiska skrifter, som hon
lär sig och följer. Drivkrafterna ligger
i att bevara historiska bolivianska
tekniker, att sprida kunskap i sociala lärandesituationer och medverka
till en mer hållbar värld.
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Ingvar Engström
Ingvar är engagerad i kulturföreningen Dalgårdarna.
Här har han genom åren lärt
ut vävning och träslöjd, men
även akvarellmålning och
gammaldans. För Ingvar är
det sociala och gemenskapen
människor emellan det allra
viktigaste i slöjden, men det
finns naturligtvis också ett
värde i själva görandet och i
att det blir något av det.

Jennifer Kivioja
Jennifer har stickat och virkat sedan barnsben och
gör det fortfarande. Överallt och så ofta hon får tillfälle
plockar hon fram garn och stickor. Även om det blir
många fina grejer och Jennifer får mycket uppskattning för det hon gör, så är resultatet inte det viktigaste. Huvudsaken är att hon får ha nåt i sina händer
och det lugn hon känner då.

Marjan Jabinpishe

Kolsoumeh Moradi
Kolsoumeh kan bland annat
sticka och brodera. Men först
och främst gör hon persiska
mattor och väver kelim. Hon
har sysslat med mattor i princip i hela sitt liv; formgivit,
samordnat andra vävare och
vävt själv. Nu väver hon varje
dag i föreningen Integrationsnätverk.
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Marjan målar på glas och gör mosaik. Dricksglas,
skålar, fat, speglar och bord fyller hon med färger,
former och mönster. Föremålen hamnar på gränsen
mellan konst och bruksföremål – de är vackra men
de ska användas. Något som motiverar Marjan är
den kärlek hon förmedlar när människor i sin vardag får ta del av och bruka hennes föremål.

Vad fick vi reda på?

Genom hela projektet och under de samtal som
förts har ett antal frågor stått i fokus. De tankar
om slöjd som vi mött följer här.

Varför slöjdar vi?
För att må bra
Det vanligaste svaret på frågan Varför slöjdar Du? är att det handlar om att må bra.
Kolsoumeh Moradi säger: ”Det är som terapi,
exakt som terapi för mig” och förklarar att
vävningen kräver en sådan koncentration, att
jobbiga tankar försvinner. Andra pratar om en
frihetskänsla och att det är bra för huvudet att
använda händerna. När händerna är sysselsatta är det svårare att känna sig ledsen och
ensam. Och så handlar det om avslappning,
att till exempel stickningen för en bort till en
annan värld. Paradoxalt nog kan det också
betyda att slöjdaren landar i nuet och verkligheten – och inte minst i sig själv.
Självkänsla och generositet
Många gånger märks en stolthet när människor
pratar om sitt skapande. Att ha gjort något själv
och att få visa upp eller ge bort sitt alster gör
något för självkänslan, oavsett om det handlar
om att sticka kläder till sina barn, sy cosplaykläder till sig själv eller pärlbrodera prydnader
som blir uppskattade presenter.
Behov
Idag pratas mest om slöjd som en lustfylld
hobby. Men det mer behovsanpassande slöjdandet, som kanske ofta kopplas till en svunnen
tid, är fortfarande levande. För många av dem
vi pratat med innebär slöjdandet att tillverka
något som behövs och att kunna lappa, laga

och ändra. Att själv bestämma sina kläders
utseende, liksom att spara pengar och bry
sig om miljön är drivkrafter i detta görande.
Drivkrafter som även framkommit i samtal om
material, då soprumsletande, second hand och
återbruk varit återkommande.

människor att upptäcka nya förmågor hos
sig själva. Ibland är det återigen det sociala i
lärandesituationen som lockar, att få möta
andra med samma intresse och inspirera till
kreativitet. Det kan ske på ett professionellt
plan likaväl som med vänner och bekanta.

Skapa tillsammans
Det sociala i slöjdandet har framstått som
viktigt för många, men på lite skilda sätt. Allt
från att det går att få nya vänner genom att
sticka på spårvagnen, till att helt enkelt ha
människor omkring sig under det egna vävandet.

Vad finns det för hinder?

Även om någon helst vill sälja sin slöjd lyfts
andra aspekter fram som viktigare – att genom
skapandet träffa andra människor och prata
med dem. Men även det faktum att ett intresse
som delas skapar gemenskap och att det ger
stöd att utöva det tillsammans.
En del av dem vi träffat har redan tillgång till
det sociala sammanhang de önskar. Andra
skulle gärna träffa fler med samma intresse.
Upprepade gånger har uttryckts önskemål
om återkommande slöjdträffar på en bestämd
plats. Det har även lyfts att en sådan verksamhet kan få fler att upptäcka slöjden och uttrycka sig kreativt, samt att det skulle fungera
som ett sammanhang att öva svenska i.
Dela kunskap
Flera av dem vi träffat ser positivt på att sprida sina kunskaper till andra. Ibland är det
just det som är huvudsaken, att föra gamla
tekniker vidare och rädda kunskap från att gå
förlorad. Andra pratar om glädjen i att se en
annan person växa, hur uppmuntran och
bekräftelse relaterat till skapande kan få
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Det lyfts av vissa projektdeltagare erfarenheter
som tyder på att hantverks- och slöjdvärlden
överlag kan upplevas som en stängd värld. Att
målgruppen ofta är homogen, i exempelvis vävstugor och på stickcaféer, medför svårigheter
att känna sig hemma för den som skiljer sig
från denna homogena grupp.
Några av dem vi träffat vill försörja sig på sitt
slöjdande, alltså sälja föremål och/eller tjänster. I samtal om att ha slöjden som yrke har
det dykt upp en del utmaningar. Vissa har att
göra med att det inte är enkelt att komma in,
varken i det svenska samhället eller på den arbetsmarknad som råder. Att få ställa ut och
sälja sina alster, eller sin kunskap för den
delen, kan vara komplicerat även om du har
kunskap om strukturer, nätverk och språk.
När du kommer till ett nytt land och hela systemet är främmande blir det till en ännu större
utmaning. Till och med att hitta rätt material
och verktyg kan förvandlas till stora projekt.
Bland dem som lyft dessa utmaningar har också synts en vilja att ta sig an dem. “Jag tycker om att göra svåra grejer!” säger Marjan och
menar att det handlar om att försöka. Hon lär
sig ständigt mer om Sverige så att hon kan skapa sin egen mix av landet hon lever i och landet
hon kommer från.

Om vägarna leder fram till mer specifika organisationer, såsom hemslöjden eller studieförbund, så upplevs det svårt att orientera sig
även inom dessa. Att hitta kurser och fritidssysselsättning i slöjdens tecken uppfattas av
någon som hyfsat lätt, men det är desto svårare
att hitta sammanhang där intresset för hantverkstraditionen och att hålla den levande kan
delas på en professionell nivå.

Varför slöjdar vi inte?

Även om vi träffat många med ett brinnande
intresse för att slöjda och göra saker själv, så
delar ju långt ifrån alla detta intresse. Flera har
berättat att de handarbetade mycket som unga,
när de var tvungna, men när de nu har möjligheten att välja själva så slipper de helst. Att
slöjdandet minskat med åren har också visat
sig bero på förändrade behov, både egna och familjemedlemmars. Dessutom är det ju, motsägelsefullt nog, ofta billigare att köpa ting idag,
än att göra dem själv. Såvida det inte handlar
om återbruk, lappning och lagning vill säga.
För många av dem som inte slöjdar är det tiden
som inte räcker till. Att skapa med sina händer
blir sekundärt när dagarna är fyllda till bredden av att ta hand om barn och barnbarn, lära
sig ett nytt språk och komma in i ett samhälle.
Det kan dessutom ses som en klassfråga, att ha
eller inte ha tid att ägna åt handarbete.

Utställningen

I projektets mål ingick att skapa en utställning
som visar på slöjdens diversitet, berättar om
projektet och bjuder in till deltagande. I syftet
med en sådan utställning ingick att nå ut med
Ta i hands budskap till en vidare målgrupp än
projektets huvudsakliga.
Utställningen bygger på de intervjuer vi genomfört med slöjdande människor som kommit i
kontakt med projektet och består av porträtt i
text och bild av dessa personer, alltså desamma
som presenterats ovan. Utställningen fick namnet Händer och tankar – Varför slöjdar du? och
handlar om just det: varför vi slöjdar och vad
skapandet betyder. Utställningen hängde på
Biskopsgårdens bibliotek under projekets sista
månad. Under vernissagekvällen visade några
av personerna i utställningen sitt hantverk och
besökarna deltog i slöjdandet med stort engagemang. Även under utställningens gång har
det funnits möjlighet att vara kreativ och sätta
sitt avtryck genom att fortsätta smyckandet av
en stol och brodera på en gemensam duk.
Tanken var att producera utställningen så
att den skulle kunna vandra vidare och visas
också utanför Biskopsgården, där den fyller
funktionen att visa positiva aspekter av stadsdelen i sig. I skrivande stund har den visats på
Världskulturmuseet, där fyra av de som porträtteras också hållit workshops. Fler utställningsmöjligheter undersöks.
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Att nå ut

Ett av projektets mål var alltså att nå minst
15 personer som inte haft kontakt med den
organiserade Hemslöjden sedan tidigare. När
projektet är avslutat kan sägas att vi uppnått
detta med god marginal.

Vilka har vi nått?

Till en början kom vi mest i kontakt med personer som passade väl in i den typiska hemslöjdsmålgruppen; äldre kvinnor med svensk
bakgrund som genom vävstugor eller stickcaféer utövar sitt intresse. Anledningen till att
dessa grupper hittades tidigt i uppsökandearbetet är antagligen att de redan var organiserade. Därmed inte sagt att de skulle komma på
tanken att kalla sitt görande för slöjd, eller att de
hade någon som helst koppling till hemslöjdsvärlden. Det har väldigt få av dem vi träffat haft.
Tack vare att vårt nätverk vuxit och att vi fått
synas och höras i interkulturella sammanhang
har målgruppen utvecklats till att ur många
avseenden representera Biskopsgårdens invånare.
Som ofta när det handlar om handarbete så
har majoriteten av deltagarna varit kvinnor,
vilket såklart beror på flera orsaker. Att vi projektledare och hela projektgruppen bestått av
kvinnor har troligtvis bidragit. Liksom plats,
tidpunkt och val av tekniker och material. Då
vi inte haft möjlighet att erbjuda lokaler som
lämpar sig för exempelvis trähantverk, har
aktiviteterna fått bestämmas därefter. Även
om vi försökt välja blandade eller icke genuskodade tekniker, så har säkerligen lokalens
förutsättningar påverkat vilka som lockats. När

det handlar om kortare möten och samtal, som
legat utanför slöjdträffarna, har könsfördelningen varit jämnare.
Vi har inte haft någon ambition att nå barn,
utan riktat oss främst till vuxna med ett
intresse för slöjd, hantverk och handarbete.
Tack vare att de olika aktiviteterna utspelat sig
på så pass olika platser och sammanhang har
olika åldersgrupper närvarat vid olika tillfällen.
Ofta har barn, unga och äldre deltagit samtidigt och generationsöverskridande möten har
möjliggjorts. Under några slöjdaktiviteter har
målgruppen dock kommit att bestå mestadels
av barn. Antagligen beror det på att det ofta
är de yngre som vågar komma fram och prova, men också att skapande verksamheter av
någon anledning generellt läses av som riktade
just till barn.

Hur har vi nått ut?

Arbetet med att kommunicera och bjuda in
till aktiviteter och kontakt – närmare bestämt
just att nå människor – har utgjort en stor och
viktig del av projektet. En del som kan tyckas
självklar, men medför en hel del utmaningar.
Därför förklarar vi relativt ingående hur vi gått
tillväga och vilka strategier vi använt oss av.
Vi har:
• erbjudit bonus-slöjdaktiviteter; slöjdat på gator och torg, deltagit på Biskopsgårdens dag,
Bibliotekets språkcafé, SFIs skapandevecka
och Göteborgs kulturkalas, bland annat.
• satt upp affischer i Biskopsgården.
• närvarat på nätet; funnits på facebook och
mejlat information inför varje träff till det
ständigt växande nätverket.
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• löpande knutit kontakt med samarbetsparter
och byggt nätverket.
• uppmärksammats i media.
De olika metoderna bär på olika styrkor och
svårigheter. De har kompletterat varandra och
verkat tillsammans för att bättre nå fler människor från olika bakgrunder och med olika
erfarenheter.

Bonus-slöjdaktiviteter

En viktig del i kommunikationen som verkligen har varit överraskande positiv har varit
de bonus-slöjdaktiviteter och besök hos
föreningar, som ägt rum mellan slöjdträffarna.
Vi kallar dem för just bonus-slöjdaktiviteter
eftersom merparten inte funnits med i
planeringen från början. Tack vare dessa har vi
kunnat sprida ordet om projektet och bjuda
in till nästa träff, genom faktiska möten.
Bonus-slöjdaktiviteterna har sett olika ut och
också fungerat olika bra som kommunikationsmedel. Under evenemang som Biskopsgårdens
dag och Göteborgs kulturkalas blev slöjden en
intensiv och rolig aktivitet som främst lockade barn. En sådan stund fyller naturligtvis
sina syften, men det är svårt att under tiden
diskutera slöjdens betydelse och locka handarbetsintresserade människor till nästa träff.
Budskapet och samtalet har däremot fått större spelrum när vi exempelvis besökt det lokala
språkcafét eller befunnit oss på gator och torg
med en liten vävstol och flyers. Ju närmare
inpå nästa slöjdträff dessa aktiviteter inträffat,
desto fler har dykt upp på träffen. Att ta sig tid
att finnas bland folk och att prata är enligt våra
erfarenheter både det mest givande och effektiva sättet att kommunicera. Det är tydligt att
det blir lättare att ta till sig ett budskap och
få förtroende för avsändaren om det sker i ett
personligt möte, än om kommunikationen sker
genom skrift och är riktad till många. En aktivitet som ligger i linje med detta är att knacka
dörr, något som vi tyvärr inte haft tidsresurser
till, men som med största sannolikhet gjort att
fler människor nåtts.
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Affischer och formspråk

Ofta är det annars affischerna som tilldragit
sig uppmärksamheten och fått människor att
engagera sig i projektet. Det är dock ett medium
som är effektivt enbart i mycket korta perioder
(eftersom de rivs ner). Dessutom är det resurskrävande att affischera i hela området, vilket
naturligtvis vore det mest heltäckande och
rättvisa.
Det grafiska kommunikationsmaterialet har
utformats med eftertanke. Det har uttryckt
sig på olika språk, vilket varit möjligt tack
vare den lokala samarbetsparten Integrationsnätverks översättningsarbete. Vi har också i
själva formspråket försökt vara så inkluderande som möjligt och resonerat mycket kring vilka
som identifierar sig med vilka symboler, bilder
och perspektiv. Bilder och symboler är ju långt
ifrån alltid direkta och tolkade lika av alla. Vi
har därför försökt kommunicera tekniker som
används på många platser runtom i världen,
liksom både hård och mjuk slöjd.
Begreppet slöjd kan ju i sig själv innebära en
utmaning när det gäller kommunikation och
förståelse, då det för många är ett ämne i skolan snarare än ett intresse. Vi har valt att ofta
skriva slöjd för att bredda betydelsen och öka
igenkänningen av ordet. För att fler människor
ska förstå budskapet och kunna identifiera sig
har vi samtidigt använt ord som pyssel, hantverk och handarbete.

Internet

Kommunikation via internet innebär en mindre tidskrävande arbetsinsats än affischering.
Många kan nås med bara en knapptryckning. Men viktigt att tänka på är att mejl och
sociala medier för många är helt främmande
och det är brev i brevlådan som gäller, eller att
ses ansikte mot ansikte naturligtvis. Även för
människor som är aktiva på internet, blir ett
mejl lätt en opersonlig ämnesrad i en inkorg,
något som du inte tilltalas av eller inte har tid
att sprida vidare. Nätet är med andra ord inte
alltid bästa vägen för att nå ut till hela målgruppen. Däremot har information kunnat
delas och spridas mellan organisationer och
samarbetsparter där och vi har fått kontakt
med personer som nyfiket hört av sig från andra delar av landet.

Våra vänner

Våra samarbetsparter och det växande nätverket av slöjdintresserade privatpersoner har
varit till stor hjälp i att kommunicera projektet
och aktiviteterna. Ta i hand har därigenom spridits i andras kanaler och exempelvis nämnts
i radio. Projektet har även uppmärksammats
i tidningar, framförallt lokala och ämnesspecifika.

Nätverket

Att skapa kopplingar människor emellan har
som sagt varit en stor del av projektet. Ett nätverk har vuxit fram exponentiellt, genom att
tips och kontakt har lett oss vidare och inkluderat nya personer, sammanhang och företeelser.
Nätverket har såklart varit viktigt för projektets utveckling och syfte, men framförallt för de
personer som därigenom mötts. Ett nätverk
underlättar nämligen för människor att träffas,
hitta likasinnade, utbyta erfarenheter, få och
ge information om aktiviteter med mera. Det
handlar om att genom möten mellan människor
tillgodose dessas behov på ett individuellt plan.
Att nätverket är något som kommer att bestå
efter projektets avslut är kanske det viktigaste
av allt.
Nätverksarbetet har också riktat sig till organisationer, föreningar, eldsjälar och nyckelpersoner som redan har egna nätverk. Och som
har en position i stadsdelen med ett uppdrag
att verka för människorna där. För Ta i hand
har denna del av nätverket rent praktiskt fungerat som en bred informationsspridningskanal,
men än viktigare blivit nya samarbeten i olika
sammanhang (och även i olika stadsdelar).
Det låga antalet träffar och den glesa spridningen
av dem har påverkat nätverksarbetet på så sätt
att det gått långsamt. En viktig poäng är också att det aldrig bildats någon bestående grupp
kring slöjdandet – även om flera personer blivit
självklara besökare och engagerade deltagare.
Dock återkommer tanken och önskemålet ständigt om en sådan grupp och det finns därmed
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potential för nätverket att bli både starkare
och större framöver. Inte minst visar det på
behovet av en verksamhet som den Ta i hand
bedrivit och en kontinuitet kring den.

Utmaningar
Något av det vi brottats med är den teoretiska ångesten, som togs upp i avsnittet
Begrepp och perspektiv. Främst upplevdes den
i början och i planeringen av Ta i hand med
frågor som: Vad vill vi egentligen säga och hur
kan vi säga det? Utgår vi över huvud taget från
frågor som är relevanta för vår målgrupp, den
som vi för övrigt inte heller vet hur vi ska tilltala? Alla de här farhågorna har minskat allteftersom vi steg för steg har börjat prata med
människor och helt enkelt göra. Det handlar
om en förankring som bara kan ske i direkt
kontakt med målgruppen själv, särskilt i ett socialt arbete som detta. Testa och se, så lär en
sig enormt mycket och allting visar sig mindre
komplicerat så snart kontakter skapats.
Kring det här finns också något som är knepigt
att förhålla sig till, nämligen att ingen av

oss i projektgruppen hade någon självklar
koppling till Biskopsgården. Det är bekymmersamt och långa stunder har gått åt till att
problematisera detta maktförhållande, rädda
som vi var för att komma in med ett utifrånoch ovanifrånperspektiv. Samtidigt kan detta
hanteras med samma metod som för den
teoretiska ångesten – att ha praktiskt mod!
Det tar inte bort det faktum att vi kommer från
andra platser i staden, men att låta det hindra
genomförandet av ett viktigt arbete hade varit
fel. Däremot har det varit viktigt att ha med
sig medvetenheten om detta och vara extra
lyhörd.
Rädslan för att göra fel gjorde oss försiktiga till
en början, vilket kanske i vissa fall gjort att vi
gått miste om kontakter. Svårigheterna vi inledningsvis upplevde kring att få kontakt beror

också på människors olika kommunikationsvanor och språk. Det är ingen självklarhet att
kunna läsa och skriva eller att vi talar samma språk, vilket leder till att även en kortfattad lapp i trapphuset kan vara svår att förstå
och ta till sig. Att det blir en utmaning att nå
ut hänger också samman med att vi inte från
början hade ett utvecklat nätverk i området,
medan det var något som projektet syftade till
att bygga upp. Utöver det blir det ett visst svinn.
Lappar som försvunnit, samtal som ringts utan
att få svar och andra gånger har människor helt
sonika slutat dyka upp eller vara kontaktbara.
Allt detta är sådant som måste räknas med och
som inte får slå ner motivationen att fortsätta
försöka.
Även om Ta i hand är ett litet projekt har vi haft
stora ambitioner. En av dessa har varit att hitta
vägar att, genom uppbyggnaden av nätverket,
helt enkelt bygga bort behovet av vår egen roll.
Vår roll har varit att utgöra en knutpunkt, där
människor kan sammanstråla. Vi ville genom
detta åstadkomma en struktur till hjälp för
lokala initiativ att bygga vidare på. Med existerande kontaktytor skulle det finnas förutsättningar för andra att forma en fortsatt verksamhet utifrån egna, lokala behov. Vi har definitivt
kunnat dra slutsatser kring både just behov
och möjligheter för en deltagardriven fortsättning, men det krävs mycket mer tid (och därmed resurser) för att få en tillräcklig grund för
detta. Att balansera våra faktiska möjligheter
med viljan att åstadkomma tillräckligt är något
av ett konststycke. En viktig fråga att ställa sig
är: vad är tillräckligt?

Ringar på vattnet
Projektets aktiviteter har fått en del positiva
följder som vi inte anade innan vi satte igång.
Vi vill gärna lyfta fram dem, trots att de ibland
faller utanför de tänkta målen. Det bör också
sägas att vi då och då, på grund av tidsbrist,
tvingats avgränsa oss och inte tackat ja till allt
som kommit i vår väg. Varför vi vill lyfta detta
här, är både för att peka på chanser som finns
att ta tag i under en förväntad fortsättning och
det behov som finns av just en fortsättning. Lite
skissartat nämner vi också en del av de idéer
som uppkommit. Förhoppningsvis kan våra resultat och planer också inspirera dig som läser
och därmed bli till större ringar på vattnet!

Behov

Den kanske allra viktigaste synpunkten inför
framtiden är den som påtalats flertalet gånger
bland människor som deltagit i träffar och aktiviteter – Vi vill träffas oftare! I en kommande
verksamhet ser vi kontinuiteten som en viktig
faktor. När det finns ett sammanhang finns
också potential att skapa en sammanhållen
grupp. I en sådan kan vi människor känna oss
trygga och delaktiga vilket gör att vi utvecklas
och växer både som individer och som grupp.
Det finns ett behov i allmänhet kring kopplingar mellan slöjdande personer och det organiserade hemslöjdsområdet, men i synnerhet
finns ett behov av att öppna dörrar för människor som vill engagera sig och som inte är födda i Sverige. Ett exempel på positiva verkningar
vi uppnått genom Ta i hand, på det personliga
såväl som på det organisatoriska planet, är det
som skett i och med att vi kommit i kontakt

med Erika Ticona. Genom att anlitas av oss för
att hålla workshop under en av slöjdträffarna
har hon på ett konkret sätt fått göra det hon
vill, vilket betytt mycket för såväl henne som
för dem som fått ta del av hennes kunskap. I
sin tur har detta lett vidare till fler workshopuppdrag och kontakter, både inom Västarvet/
Slöjd i Väst och med hemslöjdskonsulenterna
i Sörmland. Givandet och tagandet är tydligt,
då nya kompetenser och inriktningar kommer
i kontakt med befintliga nätverk och sammanhang. Den sammanlänkande funktionen är
central och behovet uppenbart.

Idéer

Personal på Sjumilahallen har visat intresse
för att ordna en slöjdfestival där. De vill
locka människor från andra stadsdelar till
Biskopsgården, för att visa på goda sidor och
minska vi-och-dom-inställningen. En stor slöjdfestival i Sjumilahallen, fylld av aktiviteter,
kurser och försäljning skulle kunna bidra
till just det. I projektets slutskede har vi även
kommit i kontakt med en privatperson med
funderingar kring att arrangera en broderifestival. Det finns ett stort värde i att kunna vara
den sammanbindande länken mellan olika
aktörer och deras idéer.
En textilslöjdslärare och en fritidsledare vid
en av stadsdelens högstadieskolor har kommit med idén att använda slöjdsalarna under
kvällar och helger, när de står tomma. Denna
möjlighet är enastående, då lokaler utrustade
för slöjd – i synnerhet träslöjd – efterfrågas.
Vidare har diskuterats att anordna aktiviteter
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med eleverna och deras föräldrar och far- och
morföräldrar. Generationsöverskridande slöjdaktivitet där kunskaper får chans att vandra från de äldre till de yngre och vice versa.
Ålderssegregation är precis som kulturell segregation ett reellt problem och kanske skulle en
aktivitet som denna kunna utgöra en fortsättning på arbetet med Ta i hand.
Från biblioteket har vittnats om ett intresse
för hantverkscafé eller liknande, både bland
besökare och personal. Att ordna aktiviteter
med biblioteket som en mer drivande samarbetspart än i nuläget ser vi som ett för framtiden lovande koncept.
Studiefrämjandet har tagit kontakt och erbjudit tillgång till lokal, samtidigt som diskussioner förts om olika vägar till samarbeten, med
särskilt utgångspunkt i behovet i stadsdelen.
I och med att vi kommit i kontakt med en miljöutvecklingsledare i Angered, har också idéer om
ett geografiskt större projekt yttrats. Slöjd och
hantverk skulle då verka inom temat landsbygd
möter stad och däri föra samman människor
som egentligen bor nära varandra men upplever sig bo långt isär.
Under året har vi även blivit kontaktade av personer som är intresserade av projektet, som lyft
det eller gärna vill göra, respektive redan gör,
något liknande. Slöjd Stockholm är en av dessa,
liksom personer på olika sätt aktiva i maker
spacet Makers Trollhättan.

Vad kostade det?
Utgifter
110 000

Projektledare 25 % under 11 månader
(440 timmar) lön á 250kr/h inkl. sociala avgifter

Inkomster
90 000

Interkulturellt projektstöd
Göteborgs stad Kultur

samt löneadministration

20 000

Hemslöjdskonsulentinsats, Västarvet/Slöjd i
Väst (80 timmar) inkl. sociala avgifter samt

60 963

Projektstöd
Västarvet/Slöjd i Väst

löneadministration

14 021

Arvoden till workshophållare och medarbetare,
inkl. sociala avgifter samt löneadministration

20 000

Hemslöjdskonsulentinsats
(genom att Västarvet/Slöjd i Väst bidragit
med denna tjänst)

7 000

Revisor

7 000

Lokal att ha träffar i
(tillgång till lokaler var en insats från
lokala samarbetsparter)

600
17 205
2 137
7 000

Kommunikation (inkl. administration) och
marknadsföring

Lokal + material till utställning
(fotograf 8 000, tryckeri 9 205)

Material (slöjdaktiviteter)

Lokal att ha träffar i

177 963
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177 963

Sammanfattning
Ta i hand är ett projekt som pågått under ett
års tid i Biskopsgården i Göteborg. Arbetet har
handlat om att skapa mötesplatser i en stad
där det saknas neutrala platser för människor
att mötas på och känna gemenskap kring.
Slöjden, eller handens skapande, har använts
som den sammanbindande länken för dessa
möten.
Projektet har anordnat offentliga slöjdträffar
på flera olika platser, där alla med intresse
varit välkomna att vara med. Under träffarna har vi skapat, fikat och pratat. Både lärt
och lärt ut, men också bara sett på eller samtalat. Några av de som deltagit har även
lett workshops vid olika träffar, vilket har
inneburit också ett utvecklande kunskapsöverförande perspektiv. Slöjdtekniker från
många av jordens hörn och diverse material
har använts.
Genom Ta i hand har vi varit mycket kontaktsökande och stor tyngd har lagts vid att både
träffas och att samtala, på olika plan. Både för
att leta reda på slöjdintresserade och kunniga
personer som kunde vara intresserade av att
delta i träffarna, men också för att ta reda på
vad de slöjdar och vad det ger dem. Därför har
åtta mer djuplodande intervjuer genomförts,
där fokus har legat på just den personliga upplevelsen. Vi har sedan sammanfattat denna
undersökning bland annat i en utställning
kring personerna vi pratat med. Utställningen har visats både i Biskopsgården på biblioteket och utanför stadsdelen på Världskulturmuseet. Den lyfter människan och skapandet.
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Samtidigt lyfter den också Biskopsgården med
dess positiva aspekter då den visas utanför
stadsdelen.
Genom arbetet har kunnat konstateras att
det finns ett behov i Biskopsgården av både
mötesplatser och av skapande verksamhet som
denna. Ett nätverk är påbörjat och människor
som inte annars skulle ha mötts har genom slöjdandet kunnat träffa och lära känna varandra.
Allteftersom tiden gått har aktiviteterna och
intresset för dem vuxit, vilket pekar på just
behovet i stadsdelen. Men det har också knutits
kontakter utåt, då några av dem vi mött har
blivit anlitade för sina slöjdkunskaper av
andra instanser, då i synnerhet inom hemslöjdsområdet, till vilket flera länkar har
skapats. Det betyder att dörrar har öppnats i
en värld där det kan vara svårt att ta sig in,
särskilt för människor födda i andra länder än
Sverige.
Utöver det har vi också sett intresse för liknande initiativ på andra orter och stadsdelar.
Vi har sökt sammanfatta våra erfarenheter och
idéer i denna rapport, som vi hoppas kan vara
till hjälp för fler.

Snabba tips!
Utifrån erfarenheterna av Ta i hand vill vi avslutningvis dela med oss av några
snabba tips – högt som lågt – till dig som vill göra något liknande.
•

Testa olika sätt och lösningar; varje plats och målgrupp fungerar olika.

•

Erbjud aktiviteter som är lätta att delta i, oavsett tidigare kunskaper. Gärna
kollektiva aktiviteter.

•

Öppna upp för andra att utbyta kunskaper.

•

Låt inte vanor och förutfattade meningar stänga dörrar.

•

Låt det ta tid och var beredd att ändra din egen åsikt. Inget är perfekt från
början men så länge det finns utrymme att ändra planen går det att utvärdera
och förbättra efter hand.

•

Var synlig på gator och torg. Handarbeta offentligt och bjud in att prova på och
prata.

•

Våga fråga människor du möter! Vill du vara workshopledare? Varför slöjdar
du? Kan jag få ditt telefonnummer?

•

Det gör inte så mycket om det blir obekvämt ibland.

•

Samarbeta med olika befintliga verksamheter, både för att nå ut till fler och få
tillgång till en bredd av resurser.

•

Bjud på fika.

•

Tänk på att vara ödmjuk, lyhörd och nyfiken.

•

Våga försöka.

•

Gör en maktanalys. Vilka roller finns och hur uppfattas de i specifika situationer?

•

Dela med er av vad ni kommer fram till och ta till er av andras erfarenheter.

•

Hjälps åt!
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Tack
till alla som gjort projektet Ta i hand möjligt!

Kontakta oss gärna!
ta.i.hand.projektet@gmail.com
facebook.com/ta.i.hand.projektet

