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INLEDNING OCH BAKGRUND
Utställningen Ull för livet är framtagen av Sveriges Hemslöjdskonsulenter/regionala
utvecklare och presenterar småskaligt inhemskt ullhantverk samt visar på ullens
fördelar och användningsområden. Utställningen visas i hela Sverige under 20172020. Material och föremål har valts med funktion, tillgänglighet, inkludering, olika
kvaliteter samt tekniker som utgångspunkt.
Utställningen visades i Västmanlands län 1 september-7 oktober 2018 (v 36-41) med
ca 60 programaktiviteter under fem veckor på sex platser i länet; Sala, Norberg,
Arboga, Hallstahammar, Västerås och Surahammar. Under perioden inföll Hemslöjdens dag 1 september (Sala), Worldwide spin in public day 15 september
(Arboga) och Fårets dag 22 september (Hallstahammar).
Två utställningar med programaktiviteter med koppling till Ull för livet tillkom på
initiativ utifrån. En medlem från Köping-Arboga-Kungsör slöjd- och hantverksförening initierade en egen utställning på temat ull med visningar för äldreboenden,
förskolor och arbetsmarknadsenheten i Arboga kommun, 15-28 september.
Surahammars konst- och hantverksgille förlängde sin utställningsperiod och visade
Ull för livet – extended, 8-23 september, som hade vernissage i samband med
Bruksområdets dag den 8 september.
Västmanlands läns hemslöjdsförbund har i uppdrag att verka i hela länet och bjöd
därför in samtliga slöjd- och hantverksföreningar i Västmanland att ingå i projektet.
Varje lokal slöjd- och hantverksförening utsåg i sin tur en ansvarig för sina programaktiviteter. Ett gemensamt studiebesök gjordes till Ullmarknaden i Österbybruk
söndagen den 12 augusti med syftet att dels se utställningen Ull för livet innan den
visades i vårt län, dels att lära känna varandra i gruppen. Utsedd ansvarig ingick i
projektgruppen som samordnades av länshemslöjdskonsulenten. Lokalföreningarna
har ansvarat och fritt planerat sina aktiviteter. Gruppen valde att fokusera på
konsumentperspektivet dvs görare och köpare av ulltottar, kardflor, garn och kläder.
Det går inte att förändra attityder med enbart information utan kommunikation är
en förutsättning för förändring och därför valde gruppen att ha utställningen
bemannad under hela utställningsperioden. Gruppen gjorde enskilda insatser för
producentledet i samarbete med Västmanlands läns fåravelsförening för ett
arrangemang av seminarier på Västmanlands läns museum.
Projektet har genomförts med stöd av Leader Mälardalen, Leader och EUs Jordbruksfond för Landsbygdsutveckling (för stödområdena Arboga och Hallstahammar) och Region Västmanland. Projektet startades 2018-03-27 och avslutades
2018-11-20.
Syfte, mål och målgrupper
Utställningen Ull för livet visades i sex kommuner i länet för att uppfylla det
regionala kulturplanekravet på geografisk spridning och tillgänglighet. Den lokala
förankringen är viktig för social hållbarhet och därför anlitades i första hand lokala
ullexperter. Projektet använde också därför lokalt producerad råull, kardflor och
ullgarn i aktiviteter som arrangerades i samband med utställningen.
Syftet var att återväcka intresset och kunskapen hos länets ullkonsumenter om den
svenska ullens användningsområden och fördelar genom att informera och
arrangera prova-på-tillfällen, workshoppar samt seminarier. Utställningen var
därför bemannad hela perioden och vi kunde diskutera med besökarna och fånga
upp frågor samt dela ut faktablad om bl a lokala producenter.
Målet var att skapa relevant innehåll och bra mötesplatser för erfarenhetsutbyte som
kan bidra till en förändrad attityd (att öka användningen av ull) hos målgruppen.
Identifierade målgrupper var tillverkare/görare av föremål i ull (hobby och
yrkesverksamma), köpare av föremål i ull, slöjdlärare (högstadiet), nysvenskar samt
media och opinionsbildare.
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Kommunikation
Ett gemensamt program för hela länet togs fram i samarbete med en extern formgivare och trycktes i 1 500 ex (inkl tilltryck). Ett Save the date skickade ut digitalt i
maj 2018. Affischer för respektive ort tags fram och trycktes i mindre upplaga.
Vikfolder Ull för livet trycktes i 1 000 ex. Lista/faktablad trycktes upp i mindre
upplaga, 200 ex. En checklista för monterpersonal togs fram och lokalt ansvariga
sörjde för att samtliga berörda fick en muntlig dragning.
FACEBOOK OCH WEBBPLATSER

Samtliga program lades upp på Västmanlands läns hemslöjdsförbunds sida på
Facebook, i Slöjdkalendern på Hemslöjdens webbplats samt en särskild sida på
webbplatsen Textil hemslöjd.
Facebook
Förbundet
Föreningarna
Summa

Inlägg
63 st
24 st
87

Nådda
33 180 pers
33 180

Gilla
774
310
1 084

Kommentar
36
2
38

Delningar
180
33
213

Fyra av sex lokalföreningar använder Facebook och i siffrorna ovan ingår ej delade
inlägg från Västmanlands läns hemslöjdförbund. I övrig publicerades tre filmer med
totalt 3 164 visningar. Inlägg publicerades under egen vinjett med ett inlägg varje
morgon kl 05.45 under aktuell utställningsdag: Det här händer idag i (aktuell ort), se
exempel nedan.

På webbplatsen Slöjdkalendern publicerades tolv inlägg med programmet och med
separata inlägg för föredrag. På webbplatsen Textil hemslöjd skapades en egen sida
med programmet för Ull för livet i Västmanlands län där även listan med kontaktuppgifter till lokala producenter av råull, kardflor och garn ligger.
PRESS

Ett pressmeddelande skickades ut till ca sjutton medieföretag. Information
skickades till bl a Nämnden för hemslöjdsfrågor, Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund, textilkonsulenter i landet, lokalföreningarna, informatörer Region
Västmanland och länets kommuner, regionens kultur- och fritidschefsnätverk,
kulturombud kommunerna (för att nå slöjdlärare och fritidspedagoger), biblioteken,
Ullpodden och Ullförmedlingen, garnaffärer i länet, Västmanlands läns
fåravelsförening, länets vävstugor, näringsverksamma slöjdare i länet och i olika
grupper på Facebook.
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Tidning
Gröna Draken1
Västmanlands Nyheter

Utgåva
Nr 3, 2018
135 000 ex
Nr 36, 2018,
1 700 ex

Här och nu2

Nr 58, 2018
21 500 ex

Magazin 243

Nr 657, 2018
30 500 ex

Artiklar inkl rubrik
60 tillfällen att upptäcka en smart ullfiber
(halvsida)
Nyheter i korthet/Nöje: Evenemang 6-12
september: Utställningen Ull för livet i Sala och
Norberg.
Under rubrik Det lokala föreningslivet
publicerades en text om Kolbäcksdalens
slöjdarförening och en om Ull för livet (halvsida)
Notis Det här händer i helgen: Utställningen Ull
för livet i Surahammar.

PROJEKTRESULTAT
Utställningen Ull för livet visades tjugosju dagar under fem veckor och i sex
kommuner. Totalt antal besök 3 775 personer varav 486 barn mellan 0-18 år.
Ort
Sala
Norberg
Arboga
- Kommunen4
Hallsta
Västerås
Sura
- Ull för livet Extended
Totalt

0-18 år
304
11
53
9
70
15
4
20
486

181 157
183
295
46
300
330
338
640
3 289

Summa
1 461
194
348
55
370
345
342
660
3 775

I Arboga genomfördes också visningar för äldre från fyra kommunala boenden, en
förskolegrupp och en grupp från arbetsmarknadsenheten. Se sep bilaga.
Projektmål och nyttor
Utvärdering som gjorts i gruppen visar att besökarna har varit väldigt intresserade
och att många givande samtal har hållits. Projektet har tillsammans med
lokalhållarna erbjudit mötesplatser där erfarenheter har delats mellan besökare och
föreningarna, besökare emellan och föreningarna emellan.
Förhoppningen är att projektet har bidragit till att öka kunskapen om den svenska
ullens användningsområden och fördelar hos besökarna. Och på sikt till mer
miljömedvetna köpare av material och produkter.
I projektgruppen har representanter från samtliga slöjd- och hantverksföreningar i
länet ingått, vilket inte har skett i organiserad form tidigare. (4 av 6 föreningar är
anslutna till Västmanlands läns hemslöjdsförbund). Det har gynnat ett fortsatt
samarbete över länets kommungränser och idéer till föreningarnas
programverksamhet.

En tidning om hållbar utveckling och klimatsmarta lösningar från förbundet Agenda 21. Delas ut till alla hushåll i
Västmanlands län och Heby kommun.
2 Annonsblad för boende läns Strömsholms kanal
3 Magazin24 är en reklamfinansierad lokaltidning som ges ut som dagstidning på internet och som papperstidning varje vecka –
gratis till alla företag och hushåll i Köping, Arboga och Kungsör. Två gånger i månaden distribueras även tidningen till alla
hushåll och företag i Hallstahammar, Surahammar, Kolbäck och Kvicksund.
4 Arboga kommuns utställning om ull på biblioteket pågick parallellt med Ull för livet och ytterligare en vecka.
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Perspektiv
Målgruppen

Lokalföreningarna

Länsföreningen

Nyttor
◼ Brett utbud av aktiviteter (60 programaktiviteter med föredrag,
workshoppar, prova-på)
◼ Tillgängligt med varierande och generösa öppettider, även kvällsaktiviteter
och geografisk spridning (under 27 dagar i sex kommuner). Lokalerna har
varit fysiskt tillgängliga.
◼ Valmöjligheter med tydligt angivet om aktiviteten vände sig till vuxna eller
till barn (familj) för att enkelt kunna välja
◼ I och med att utställningen har varit bemannad under hela perioden har det
alltid funnits personer att fråga, möta föreningarna, likasinnade,
◼ Fått information om Ull för livet, om producenter av råull, kardflor och garn
samt om ullens användningsområden i stort.
◼ Ingått i ett större nationellt sammanhang som har varit viktigt lokalt med t
ex nationell press och fått visa upp sin förening
◼ Har haft fria händer att planera, bemanna och genomföra sina
programaktiviteter
◼ Medlemmarna har informerat, samtalat och visat upp material och tekniker
vilket har lockat nya medlemmar
◼ Skapa nya kontakter med bl a lokalhållare som i något fall lett till nya
samarbeten
◼ Genom att ingå i en projektgrupp har deltagarna även inspirerat varandra
med att visa och samtala om slöjd vilket på sikt kan leda till nya
programaktiviteter
◼ Lära känna lokalföreningarna och få insikter/kunskaper i hur lokalföreningarna arbetar i detta första gemensamma projekt (för nya
konsulenten). Ingå i ett sammanhang.
◼ Stor vinst att samtliga lokala slöjd- och hantverksföreningar velat ingå i
gruppen, det har bl a satt slöjden i Västmanland på kartan och gynnat
målgruppen.
◼ Effekten av effektiv organisering dvs att förbundet ingår i kultursamverkansmodellen och via föreningsformen samarbetar med lokala slöjd- och
hantverksföreningar, vilket är en förklaring till att det dels har varit möjligt
att ha utställningen bemannad, dels att föreningarna lagt många programaktiviteter – det är en direkt nytta att effektivt använda skattemedel.

Kostnadsbudget
Total faktiskt kostnad för Ull för livet är närmare 100 000 kr och projektet blev
något dyrare än beräknat, ca 15 000 kr, vilket orsakats av ett tilltryck av programmet
för hela länet, ökade materialkostnader och förtäring för dem som arbetade i lokaler
med café och/eller restaurang.
Besked om stöd från Leader Mälardalen och extra utvecklingsbidrag från Region
Västmanland gavs efter beslut om budget, vilket gör att projektets kostnader trots
fördyringen ryms inom ramen.
Post
Trycksaker/marknadsföring mm
Workshoppar/föredrag inkl gåvor
Material
Förtäring
Övrigt
Summa

Kostnad
56 303 kr
16 610 kr
10 050 kr
11 954 kr
2 897 kr
97 814 kr
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Resurser och arbetad tid
Ansvarig från respektive lokal slöjd- och hantverksförening har deltagit i det övergripande arbetet, ansvarat för programaktiviteterna på den egna orter. I arbetet har
ingått att planera, samordna, bemanna, dokumentera, informera, bygga utställning,
genomföra program och utvärdera insatserna. Följande personer har ingått i
projektgruppen:







Norbergs Bergslags hemslöjdsförening, Kerstin Söderström, ordf
Kolbäcksdalens slöjdarförening, Sonia Fredriksson, ordf
Köping-Arboga-Kungsörs slöjd- och hantverksförening, Margareta Jacobsson
Sala slöjd- och hantverksförening, Kristina Dahl
Surahammars konst- och hantverksgille, Ragnhild Krupicka
Västerås slöjd- och hantverksförening, Anne-Marie Lindgren

Margau Wolhfart-Leijdström, Västmanlands läns fåravelsförening har deltagit i
planering och genomförande av seminariedag.
Arbetad tid (utställningstid inom parentes)5
Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening (6 dagar)
Kolbäcksdalens slöjdarförening (1 dag)
Köping-Arboga-Kungsör slöjd- och hantverksförening (5 dagar)
Sala slöjd – och hantverksförening (6 dagar)
Surahammars konst- och hantverksgille (4 dagar)
Västerås slöjd- och hantverksförening (5 dagar)
Västmanlands läns fåravelsförening (1 dag)
Västmanlands läns hemslöjdsförbund
Summa

Antal
personer
9
5
10
41
15
22
1
1
104 pers

Antal h
80 h
52 h
184 h
901 h
80
230 h
35 h
298 h
1 860 h

Totalt har över hundra personer deltagit i arbetet. Om man enbart räknar arbetstid
för ideellt arbetande i gruppen motsvarar det ca 39 arbetsveckor dvs närmare 10
månaders arbete för en heltidsanställd till en kostnad av 343 640 kronor6. Den
totala arbetstiden uppgår till 1 860 timmar. Kostnaden för projektet dvs ideellt
arbetad tid och utlägg uppgår till ca 441 454 kronor.7 Konsulenten har i snitt arbetat
ca 1,5 dag i veckan i sex månader med projektet.
ERFARENHETER OCH KOMMENTARER FRÅN PROJEKTET
Projektgruppens erfarenheter och kommentarer kan sammanfattas i nedanstående
punkter:
◼ Lokalföreningarna har fått nya medlemmar och bra kontakt med många
besökare. Det har varit stort intresse från barn och nysvenska killar samt många
intresserade och kunniga besökare. Besökarna har överlag varit mycket nöjda.
Bra med många mötesplatser och knutna kontakter.
◼ Projektet har bidragit till positiva spin off-effekter i programaktiviteterna då bl a
Västerås slöjd- och hantverksförening är inbjuda till Västmanlands läns
museum för att visa hantverk under deras julmarknad och i Surahammars
konst- och hantverksgille genomfördes ullaktiviteter för barn under läslovet.
◼ Utställningens omfång har varit bra och innehållet konkret vilket har gjort att
det har varit enkelt att planera och genomföra lokala aktiviteter.
◼ Lyckosamt val av utställningsperiod med tillfälle att dela ut program vid
förhandsvalen på biblioteken samt att Hemslöjdens dag, Alpackans dag,
Worldwide spin in public day och Fårets dag inföll under perioden.
◼ Svårt att få in artiklar i lokalpress och svårt att nå ut med information till bl a
nysvenskar och via kommunerna till t ex slöjdlärare.

Exkl arbetad tid för utställningen i Arboga och Ull för livet Extended i Surahammar.
Timersättning 220 kr. Exkl arbetsgivaravgift och skatt. Heltidsanställd konsulents arbetstid ej medräknad.
7 Exkl arbetsgivaravgifter samt konsulentens lön.
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◼ Bra samarbete i gruppen och bra metod att göra studieresor inför nya samarbeten,
dels för att inhämta nya kunskaper, dels för att lära känna varandra. Gruppen
föreslår fler gemensamma projekt framöver med lokalföreningarna och
länsföreningen.
KOMMENTARER FRÅN PROJEKTGRUPPEN:

◼ ”Förberedelser Samarbete Temat (många gillar ull), förträffligt samarbete mellan
oss i projektgruppen – bäst”
◼ ”Bra hjälp att hänga och ta ned utställningen, var bra att konsulenten var med och
plockade upp utställningen, kanonbra stöd från konsulenten bl a ang samordning”
◼ ”Otroligt bra personal på biblioteket (Arboga)”
◼ ”Otrolig uppslutning av de som satt och vaktade utställningen, medlemmarna har
ställt upp mycket bra, fantastisk insats av alla frivilliga”
◼ ”Marknadsföringen var bra, bra/fint program och pins, bra att få visa upp sin
förening”, ”Bra och inspirerade föreläsare, bra föredrag”
◼ ”Vi har verkligen satt ull på kartan i Västmanlands län och bidragit till nationell
press – vi ska verkligen sträcka på oss”, ”Vi har nått ut med information på ett bra
sätt och nått många. Otroligt bra kommunikation via Facebook”.
◼ ”Bra och viktigt att vi har lyft fram lokala producenter”.

KOMMENTARER FRÅN ÖVRIGA:

◼ ”Vilket bra program ni har fått ihop kring ullen! Kul med invigning den 1
september!” Oj vilket ambitiöst program! Vad fint det ser ut!”
◼ ”Trodde att utställningen skulle vara större och stå längre på respektive ort!”,
”Saknade beskrivningar till föremålen i utställningen”
◼ ”Imponerande program ni har ordnat. Ska bli jättekul att vara med!”, ”Vad
inspirerande ert program låter! Vilket superfint program”
◼ ”Vilken snygg affisch och intressant program ni har satt ihop. Inspirerande att se hur
man kan bygga verksamhet kring utställningen. Lycka till med arrangemanget!”
◼ ”Oj oj! Vilket program!! Fantastiskt! Kommer svetsa ihop folk om ni inte redan är
ihopsvetsade.”
◼ ”Bra jobbat med utställningen Ull för livet, mycket jobb för de inblandade i arbetet!”,
”Tack till er som arbetat med utställningen!!! Vill säga att den visade ullens många
olika användningsområden. Jag fick en rejäl dos av inspiration! Trevligt att träffa
många kreativa ullälskare.”

FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR
Projektgruppen har diskuterat vad vi skulle göra bättre nästa gång och diskussionen
kan sammanfattas i nedanstående punkter.
◼ I kommunikationsplan säkra att miljöperspektivet är tydligare i all
kommunikation om ull.
◼ I nära anslutning till utställningslokalerna ha tydliga skyltar alt flaggor för
olika typer av evenemang samt gatupratare utanför lokalerna.
◼ Ta fram checklista för lokalföreningarna ang information och kommunikation
som enkelt komihåg för de kanaler som inte samordnas av länsföreningen (t
ex Idag-spalten) och delningar av inlägg på Facebook.
◼ Planera in tid för ev en pressvisning och för flera pressmeddelande.
◼ Ta emot anmälningar till seminarier för att kunna göra ytterligare
marknadsföringsinsatser om t ex målgrupp saknas
◼ Säkra distributionslistor (e-post) i planeringsstadiet i projektet för att nå ut
bättre till berörd målgrupp t ex skolor, slöjdlärare och nyanlända.
◼ Göra enklare utvärdering bland besökare för att få bättre kunskapsunderlag i
fortsatt planering av programaktiviteter eller liknande.
AVSLUT
Projektet Ull för livet i Västmanlands län avslutas i samband med att uppdraget
redovisats för Västmanlands läns hemslöjdsförbunds styrelse samt att inlämnade
rapporter har godkänts för utbetalning av stöd.
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Bilaga 1. Save the date
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Bilaga 2. Pressklipp
Artikel i Gröna Draken (överst), nr 3, 2018 och annonstidningen Här och nu (nederst)
nr 58, 2018.
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Bilaga 3. Sida Textil hemslöjd
Sida om Ull för livet i Västmanlands län med samtliga filer, utställningsorter och länkar till
våra lokala slöjd- och hantverksföreningar. Bif text som också ligger på sidan men ej
återgiven i skärmdump.

Du hittar ovanstående program och övriga slöjdaktiviteter i Västmanlands län i Hemslöjdens Slöjdkalender.
Utställningen är framtagen av Sveriges hemslöjdskonsulenter/regionala utvecklare. Programmet i
Västmanlands län är arrangerat av Västmanlands läns hemslöjdsförbund i samarbete med lokala slöjd- och
hantverksföreningar och Västmanlands läns fåravelsförening.
Programmet genomförs med stöd av Region Västmanland och Leader Mälardalen, Leader och EUs
Jordbruksfond för Landsbygdsutveckling.
Frågor
Kontakta Susann Leval, länshemslöjdskonsulent, Västmanlands läns hemslöjdsförbund, 070-22 22 470
alt susann.leval@hemslojd.org.
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Bilaga 4. Slöjdkalendern
På Hemslöjdens webbplats och i Slöjdkalendern har samtliga program/orter, föredrag och
seminariedag publicerats, ex nedan. Hänvisning till Textil hemslöjd och uppgift om
samverkansparter.
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Bilaga 5. Fotografier/inlägg Facebook
Huvudkanalen har varit Facebook och totalt har länsföreningen och lokalföreningarna
publicerat närmare 90 inlägg med 213 delningar. Hänvisning till Textil hemslöjd och uppgift
om samverkansparter har regelbundet kommunicerats.

as
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