
FESTIVAL-
RAPPORT 

2015



2



3

@westpride #westpride

westpride.se

Innehåll

 
3 
4 
6 
7 
8 

10 
12 
13 
16 
18 
18 

20 
22 
23 
25 
26 

 
INNEHÅLL 
FÖRORD 
SAMMANFATTNING 
VÄRDEGRUND 
OM WEST PRIDE 
FESTIVALEN 2015 
FOKUSOMRÅDEN 
STUDIEBESÖK OCH SAMARBETEN 
UPPSÖKANDE ARBETE 
BIDRAGSGIVARE, PARTNERS OCH SARMARBETSPARTNERS 
HBTQ-UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING 
KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING 
UTVÄRDERINGAR 
SLUTSATSER 
FOKUS TILL 2016 
TACK

GRAFISK FORM DRAGSTER KOMMUNIKATION, EMMA PERCIVAL TRYCK BILLES TRYCKERI
COPYRIGHT WEST PRIDE 2015, C/O BREWHOUSE, ÅVÄGEN 24, 412 51 GÖTEBORG



4

Förord

Tillsammans 
med er

Varje år jobbar vi med 
att förändra attityder 
och sprida kunskap 

om hur läget ser ut för hbtq-
personer runtom i världen. 
 
Genom årets kampanj, 
Push for Pride, upplyste 
vi tillsammans med våra 
ambassadörer att alla 
kan bidra till att förändra 
världen genom ett enkelt 
steg: att vi som kan, gör det 
tillsammans. 
 
Tillsammans arbetar vi för 
att att förändra attityder 
–  och inte bara under 
festivalen. För vårt arbete 
finns i skolor, i föreläsningar, 
i paraden, i musiken och i 
alla våra samtal. 

 

Vart vi än befinner oss  
pågår arbetet om hur vi 
gemensamt kan kämpa 
för att skapa en jämlik 
och inkluderande värld 
fri från fördomar och 
diskriminering.
 
Tack vare och med stöd 
från våra 125 000 besökare, 
14 300 paraddeltagare, 250 
programpunkter och våra 
partners kan vi förändra 
attitydern, inte bara i 
Göteborg, utan över hela 
Sverige och världen.  
 
I ännu ett år stod vi upp för 
att alla ska få vara med vem 
en vill, och att få vara den en 
är, för de som ännu inte kan 
Det är tillsammans med er 
som vi kan skapa festivalen.  
 
Tillsammans skapar vi en 
bättre värld.
 
 
 
 
West Prides Styrelse 
25 september 2015
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Sammanfattning

År 2015 genomfördes West 
Pride för nioende året i 
rad. Precis som tidigare 

år har vår verksamhet fortsatt att 
expandera på många områden. Vi 
har arrangerat konst- och kultur-
program under hela året i många 
av Västra Götalandsregionens 
 kommuner och dessutom kom-
petensutvecklat de flesta av våra 
största samarbetspartners och 
partners med grundläggande 
hbtq-utbildning. Festivalens 
kampanj och grafiska manér gick 
under parollen ”Push For Pride” 
och fungerade som en namnins-
amling för att förändra världen. 
 
Under festivalveckorna 1–14 juni 
arrangerades närmare 250 pro-
grampunkter. Intresset för festiva-
len var fortsatt stort och besökssif-
fran landade på 125 000 besök.  

Det fortsatta samarbetet med 
Billes Tryckeri innebar bland 
annat att vi producerade årets 
festivalprogram i 50 000 upplagor 
och släpptes den 8 maj. Det är 
första gången som West Prides 
festivalprogram har varit färdig-
tryckt närmare en månad innan 
festivalstarten. Programmet fanns 
även att tillgå på hemsidan, som 
tack vare det fortsatta samarbete 
med webbyrån Rabash har behållt 
sin form. 

Över 1000 regnbågsflaggor 
vajade runt om i hela Göteborg 
under den två veckor långa flag-
gperioden 1–14 juni, varav 300 
var uthyrda av West Pride till 
intressenter och aktörer. Västtrafik 
flaggade med regnbågsflaggor 
på bussar och spårvagnar under 
samma period.

Antalet personer som gick i 
Regnbågsparaden på festivalens 
sista dag var 14 300. Paradvägen 
kantades av 20 000 åskådare.

En förutsättning för West Pride 
var alla ideellt arbetande volo-
ntärer som i år uppgick till 225 
personer inklusive platschefer 
inom 8 verksamhetsområden.

Festivalen hade 9 platschefer och 
3 vice platschefer som arbetade 
med sina verksamhetsområden, 
och med deras ledningsgrupper 
var det närmare 30 personer som 
var verksamma med festivalarbete 
under hela året, på ideell basis. 
På kansliet, som är förlagt på 
Brewhouse, har vi haft cirka tre 
helårstjänster samt 3 olika prakti-
kanter under året.
 

De flesta av programpunkterna 
arrangerades av våra närmare 
250 samarbetspartners. Värdet av 
de tjänster som våra sponsorer 
bekostade uppgick till cirka 2 000 
000 kronor. Här inkluderas inte 
de kostnader för programpunkter 
som våra samarbetspartners stod 
för. Utöver detta erhöll festivalen 
550 000 kronor i sponsring i form 
av pengar. 

Från Göteborgs Stad höjdes 
bidraget till 1 050 000 kronor. 
Västra Götalandsregionen gav 
likt fjolåret ett bidrag på 600 000 
kronor. Näringslivsgruppen på 
Göteborg & Co bidrog med 50 000 
kronor riktat för arbete med barn 
och ungdomar i skolan. Svenska 
Postkodstiftelsen bidrog med 
250 000 riktat för att arbeta med 
tillgänglighet året om. Summan 
av bidragen var totalt 1,7 miljoner 
kronor.

2015 genomfördes West Pride för nionde året i 
Göteborg och likt tidigare år har vår verksamhet 
fortsatt att växa på många områden. 
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RESULTAT 2009–2015
2015

Antal besök

Paraddeltagare/

Åskådare

Antal programpunkter

Volontärer 

Platschefer

Samarbetspartners

Bidrag Göteborg Stad

Bidrag VGR

Övriga bidrag

Sponsring pengar

Sponsring tjänster

Anställda

Nystartarjobb AF

Praktikanter

125 000

14 300/*

20 000*

250

225

12

224

1 050 000

600 000

300 000

550 000

2 000 000

3

-

1

2014

120 000

8 500/*

12 000*

250

274

9

108

1 000 000

600 000

215 000

520 000

8 300 000

3

0

1

2013

100 000

12 000/

45 000

400

137

10

191

1 000 000

600 000

300 000

820 000

8 000 000

3

0

1

2012

108 000

10 000/

30 000

370

200

10

232

800 000

400 000

330 000

700 000

8 500 000

1,5

0,5

3

2011

127 000

8 000/

20 000

400

250

12/25

303

800 000

300 000

500 000

350 000

7 000 000

1

0,5

5

2010

50 000

5 000/

15 000

300

100

8

150

350 000

300 000

250 000

200 000

1 600 000

1

-

2

2009

10 000

-

-

130

10

-

50

250 000

100 000

80 000

1 500

100 000

0,5

-

1

*Bytt räknesätt

Värdegrund
 
Dessa värderingar ska genomsyra all verksamhet inom föreningen. Alla 
verksamma inom föreningen, samt alla samarbetspartners och externa 
aktörer som medverkar i festivalen, ska följa dem.

1. West Pride ställer sig bakom 
FN:s Deklaration om de mänskliga 
rättigheterna och FN:s Konvention 
om barnets rättigheter.
 
2. West Pride tar avstånd från all 
form av diskriminering och för-
tryck utifrån exempelvis etnicitet, 
kön, könsidentitet eller -uttryck, 
ålder, funktionalitet, sexuell läg-
gning, sexualitet, tros uppfattning 
eller social tillhörighet.

3. West Pride  tar avstånd från all 
form av olaglig våldsanvändning 
och hot om våld.

4. West Pride uppmuntrar till ett 
öppet debattklimat, solidaritet och 
samverkan.

5. West Pride är öppen för alla som 
delar ovanstående värderingar 
och respekterar den  kultur som 
har sina rötter i homosexuellas, 
 bisexuellas, transpersoners och 
queers liv.
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West Pride är en 
gratis kulturfestival 
som skapar trygga 

mötesplatserför hbtq-personer 
och som lyfter upp normkritik 
och hbtq-personers livssituation 
genom konst och kultur. 
Festivalen riktar sig i första hand 
till hbtq-personer i Göteborg och 
Västra Götalandsregionen. Därtill 
hoppas West Pride även nå ut till 
hbtq-personer och en bredare 
allmänhet såväl nationellt som 
internationellt. 

Vår vision är en jämlik och 
inkluderande värld fri från 
fördomar och diskriminering. 
Vårt huvudsakliga syfte är att 
synliggöra en mångfald av 
uttryck genom att samordna och 
arrangera konst och kultur. Vi 
skapar mötesplatser och arenor 
för kunskapsfördjupning, samtal, 
reflektion, attitydförändring och 
samhällspåverkan.

Vi vill uppmuntra till ett öppet 
samhällsklimat som motverkar 
fördomar och diskriminering 

på grund av sexuell läggning, 
könsidentitet och/eller -uttryck. 
För att uppfylla syftet arbetar 
vi dels med skapandet och 
genomförandet av själva 
festivalen, och även med 
uppsökande arbete, främst riktat 
mot skolor, för att lyfta normkritik 
och för att förändra attityder hos 
såväl barn som vuxna.

Genom våra arrangemang och 
samarbetspartners är vi en 
katalysator för positiv förändring 
lokalt och globalt. Genom att 
skapa mötesplatser för människor 
och organisationer kring konst, 
kultur och hbtq-frågor får 
festivalen effekter utanför sin 
avgränsade plats i tid och rum. 
West Pride når många olika 
kulturutövare i Göteborg och 
Västra Götalandsregionen och 
genom dessa får festivalen ett 
brett utbud av bland annat musik, 
sång, dans, teater, film,klubb 
och utställningar. Förutom ett 
spännande konstnärligt program 
arrangeras även aktuella debatter, 
seminarier och samtal. 

WEST PRIDES VÄRDEORD

Gemenskap
West Pride sprider glädje. West 
Pride är en festival där människor 
kan mötas och ha roligt tillsam-
mans. Vi erbjuder lustfyllda 
mötesplatser och tillsammanskän-
sla. Våra besökare ska känna sig 
stärkta i sin identitet och i sina 
livsval.

Öppenhet
På West Pride bemöts alla med
respekt. Vi är välkomnande och
ömsesidigt inkluderande. Här 
finns ett tillåtande klimat där 
debatter och ifrågasättande får ta 
plats. Här skapas nya möten.

Tillgänglighet
Alla ska kunna vara med på och ta
del av West Pride. Vårt mål är en
nolltolerans mot icke-tillgäng-
lighetsanpassade lokaler och vi 
erbjuder programpunkter som är 
tillgängliga utifrån funktionalitet 
och språk. West Pride är också 
gratis och öppet för alla som delar 
våra värderingar.

Engagemang
West Pride vill göra skillnad 
året om. Vi vill uppmuntra till 
ett engagemang som sträcker sig 
utanför festivalens tid och rum. 
West Pride förändrar attityder och 
verkar ur ett normkritiskt perspe-
ktiv för ett hållbart samhälle. Vi är 
solidariska med andra delar av
världen. West Pride ger aldrig upp.

Nyskapande
På West Pride erbjuds konst och 
kultur av hög kvalitet. Våra besök-
are ska inspireras, överraskas, 
utvecklas och förhoppningsvis 
provoceras. Utbudet av konst och 
kultur har en bredd och andas 
mod och nytänkande. Det ska
finnas utrymme att utmanas i sin 
syn på konst och kultur.

Om West Pride
West Pride är en festival där normkritik och hbtq-
personers livssituation lyfts upp genom konst 
och kultur. Med festivalen strävar vi efter att 
samla det varierade hbtq-communityt och andra 
aktörer under ett och samma paraply. 
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FÖRENINGENS STYRELSE
Styrelsens sammansättning 26  november 
2014 – 25 november 2016 var följande:

Ordförande Laila Poulsen
1:e vice ordf. Tasso Stafilidis
2:e vice ordf. Lars Gårdfeldt
Ledamot  Maria Jönsson
Ledamot  Cizzi Grönkvist 
Ledamot  Milla Johansson
Ledamot  Liana Sjölund
1:a ersättare Jonas Hansson
2:a ersättare Patrik Nordin
3:e ersättare Tage Carlssona
Revisor  Jonas Jonasson
Revisor  Håkan Eriksson
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Festivalen 2015

Planeringen av 2015 
års festival påbörjades 
under hösten 2014. 

Sedan verksamhetsåret början 
i oktober har tre anställda 
verksamhetskoordinatorer 
funnits på plats, fram tills 
april 2015 då West Prides nya 
verksamhetsledare började sin roll. 
Kanslietet arbetar på delegation 
av styrelsen som verkställer det 
samordnande uppdraget för West 
Pride samt de operativa målen. 
Förhållandet mellan styrelsen 
och de anställda regleras genom 
en av styrelsen beslutad attest 
och delegationsordning samt 
arbetsordning. Styrelsen är 
föreningens högsta beslutande 
organ, näst efter årsmötet, och 
fattar beslut i övergripande 
strategiska frågor.  

Likt fjolåret koncentrerades 
festivalens innehåll och behöll 
beslutet om ett maxantal program-
punkter per organisation, och dels 
ett krav på tydlig hbtq-koppling, 
som arrangörerna fick motivera i 
sin programpunktsanmälan. 

Samtliga arrangörer behövde 
skriva under på festivalens vär-
degrund, syfte och mål. På så vis 
bibehölls antalet programpunkter 
på 250 stycken. Detta gav även i år 
en högre kvalitet, och i snitt mer 
än dubbelt så höga besökssiffror 
per programpunkt.

Inför 2015 års festival tog vi med 
oss de synpunkter som inkom 
i utvärderingarna av 2014 års 
festival och arbetade med följande 
fokusområden:

• Fortätta med verksamhet året 
om genom uppsökande arbete.
• Fortsätta utveckla Regnbåg-
skvarteret och synligheten kring 
platsen. 
• Satsa på att utveckla och skapa 
en än mer levande Regnbågspark.
• Samla in utvalda progarmpunk-
ter som lyfter intersektionalitet 
och transfrågor.
• Ett lättläst och tydligt program-

häfte som utformas av West Pride.
• Skapa en mer levande Regnbåg-
sparad som känns såväl glädje-
fylld som trygg. 

FESTIVALKANSLIET
West Prides styrelse uppfyller
sina arbetsgivaråtaganden och har
kollektivavtal för personalen 
genom medlemskap i Arbetsgivar-
alliansen. 

West Pride 2015 arrangerades mellan den 1- 14 juni under kampanjparollen 
”Push For Pride”. Under festivaldagarna sjöd staden av aktiviteter – 125 000 
besök registrerades till de 250 programpunkterna, och på finaldagen gick 
rekordmånga personer i Regnbågsparaden.
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På festivalkansliet arbetar Jenny 
Gustafsson, verksamhetskoordina-
tor (100 %) med ansvar för bland 
annat uppsökande arbete och 
programkoordinering och Emma 
Percival, (100% sedan februari) 
verksamhetskoordinator med 
ansvar för bland annat  marknad 
och kommunikation. Tidigare 
under året har även följande 
personer arbetat på kansliet: 
Elinore Lindén Strand (100% april-
augusti 2015) som verksamhetsle-
dare med ansvar för bland annat 
bidrag och sponsringansökningar, 
internationella kontakter och 
tillgänglighet, Daniella Crona, 
verksamhetskoordinator (100 % 
augusti 2014 - juni 2015) Carl-Erik 
Carlsson, verksamhetskoordinator 
(50% augusti-december 2014). 

Festivalen har även haft en prakti-
kant, Hannah Pontén från kultur- 
och kommunikationsprogrammet 
vid Högskolan i Halmstad, som 
fanns på plats på festivalkansliet 
från april till maj. Hannah bistod 
kansliet med diverse uppgifter 
men jobbade specifikt med admin-
istration, marknadsföring och 
andra kommunikationsrelaterade 
uppgifter.

PROGRAMUTBUDET
Festivalen koordinerar och samlar 
ihop institutioners, kulturutöva-

res, organisationers samt övriga 
samarbetspartners arrangemang 
och evenemang under festivalperi-
oden. Detta ger en festival med ett 
enormt brett utbud. Under årets 
festival registrerades 250 program-
punkter och 224 samarbetspart-
ners. En del av arrangemangen 
framfördes flera gånger eller 
pågick kontinuerligt under hela 
festivalen.

Flertalet programpunkter hölls 
i Regnbågskvarteret runt Göta-
platsen, i våra samarbetspartners 
egna lokaler samt även på scenen 
i Regnbågsparken vid Bältespän-
narparken. 

FESTIVALARMBAND
I år producerades ett festival-
armband som likt fjolåret hade 
syftet att öka synligheten och att 
skapa mervärde för festivalens 
besökare. Festivalarmbandet var 
gratis och delades ut på samtliga 
Infocentrum samt på övriga fes-
tivalplatser. Genom uppvisande 
av armbandet gavs rabatter på 
såväl programpunkter som i 
butiker. Armbandet blev väldigt 
uppskattat av festivalens besök-
are. Festivalarmbandet nådde ut 
till rekordmånga personer under 
festivalveckorna, närmare 18.000 
armband delades ut.

VERKSAMHETSOMRÅDEN
West Pride hade under 2015 åtta 
verksamhetsområden som leddes 
av en eller två platschefer, och i 
vissa fall vice platschefer. Platsche-
ferna var ansvariga för sina 
respektive områden. Arbetstiden 
beräknas nå 20 % under peri-
oden januari till augusti (ej juli). 
Platscheferna bildar tillsammans 
med kansliet Samrådet där det 
diskuteras och beslutas gällande 
det praktiska och operativa arbetet 
med festivalen.
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PLATSCHEFER 2015:
• Infocentrum: Magnus Johansson, 
vice platschef Mirjana Radanovic
• Regnbågsparken: Katarina 
Bäckström och Kenneth Hedlund
• Regnbågsparaden: Linnea Merlaid
• Regnbågskvarteret: Tove Magnell
• Regnbågsredaktionen: Lovisa 
Fischerström, vice platschefer 
Hannah Pontén och Louise 
Sjöberg
• Volontärssamordnare:  
Golaleh Azad 
• Säkerhet: Niclas Håkansson
• Sambandscentral och logistik:
Paul Spartalis 

SÄKERHET
Festivalens säkerhetsarbete 
är avgörande för såväl alla 
arrangörer/samarbetspartners som 
för våra besökare. Utöver generella 
och specifika hotbildsanalyser 
handlar det om att vi gör riskanal-
yser för enskilda programpunkter 
och för våra utåtriktade verksam-
hetsområden. Alla volontärer ska 
ha en trygg arbetsmiljö och festi-
valbesökarna ska känna sig trygga 
när de besöker festivalen.

 Vi har ett samarbete med säker-
hetschefen på Göteborg & Co 
och även en löpande dialog med 
polismyndighetens olika enheter 
(dialogpolisen, insatsansvarig, 

polisledning, underrättelsetjänst 
och tillståndsenhet). Bevakningen 
sköttes av CPG.

INFOCENTRUM
Infocentrum var öppet 1–13 
juni i Nordstan, likt tidigare år, 
och likt fjolåret även placerat 
på Stadsbiblioteket. Nytt för i år 
är att Infocentrum hade en pop 
up-verksamhet, med syftet att 
synliggöra festivalen och nå nya 
besökare. Pop up-Infocentrum 
befann sig på Frölunda Torg 27 
maj och på Picknickfestivalen den 
6 juni. 

På Infocentrum fick besökarna 
information och kunde hämta 
festivalprogrammet och 
festivalarmbandet. På Infocentrum 
i Nordstan tillsatte vi den fysiska 
delen av kampanjen Push For 
Pride. Läs mer om Push For Pride i 
kampanjavsnittet.

REGNBÅGSKVARTERET
Liksom år 2014 arrangerades 
festivalens programpunkter på 
flera platser runt om Götaplatsen, 
i lokaler som Stadsbiblioteket, 
Högskolan för Scen och Musik, 
Konserthuset, Konstmuseet, 
Riksarkivet och Världskulturmu-
seet bistod med. Att dessa arenor 
bidrar med lokaler är förutsättning 

för att kunna skapa Regnbågskvar-
teret, vilket West Pride är väldigt 
tacksamma för. Dessutom arrang-
erades ett flertal programpunkter 
runt om i Göteborg, både innanför 
och utanför stadskärnan. Ett fort-
satt arbete kring festivalområdet 
West Pride Ung skapades återigen 
på Frilagret under festivaldagarna, 
av och med unga hbtq-röster.

REGNBÅGSPARADEN
Regnbågsparaden är en mani-
festation för allas lika värde att 
älska och kunna vara den en vill. 
Paraden den 14 juni gick från 
Götaplatsen via Avenyn, Stora 
Nygatan och avslutades i Regn-
bågsparken/Bältespännarparken. 
I år deltog totalt 14 300 personer, 
hade runt 20 000 åskådare och 96 
anmälda ekipage. 

REGNBÅGSPARKEN
Regnbågsparken var likt tidigare 
år förlagd i Bältespännarparken 
och hade öppet 10-14 juni. I parken  
fanns utställare, ett seminarietält 
för programpunkter och restau-
ratören Bee Kök & Bar som under 
festivalen bytte namn till Bee 
Pride. En scen för uppträdanden 
var belägen mitt i parken med 
större artister varje kväll. En 
utav förutsättningarna från årets 
platschefer var att skapa en öppen 
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och inbjudande park. Regnbåg-
sparken hade totalt runt 40 000 
besök under de fem dagar den var 
öppen.

REGNBÅGSREDAKTIONEN
Regnbågsredaktionens uppgift 
var att dokumentera festivalen 
och publicera artiklar och report-
age genom text, bild och film. 
Materialet lades upp på festivalens 
hemsida, Facebook, Twitter och 
Instagram. Under perioden 10–14 
juni togs över 40 000 fotografin 
och över 50 artiklar publicerades 
på festivalbloggen. Under festiva-
len ökade antalet följare på samt-
liga sociala medier markant. 

LOGISTIK OCH SAMBAND
Genomförandet för området påbör-
jades en vecka innan festivalen. 
Platschefen och ledningsgruppen 
påbörjade distruberingen av pro-
gram, armband och mat till volo-
ntärer samt möjliggjorde etablerin-
gen av parken. Arbetet under 
festivalen gick ut på att stötta upp 
med transport och förflytta mate-
rial mellan de olika områdena. 
Fordonen var sponsrade av Toyota 
Center Göteborg. 

VOLONTÄRSSAMORDNINGEN
Volontärssamordningen hade 
huvudansvaret för att rekrytera 
volontärer till årets festival. 

Rekryteringsträffar ordnades, 
volontärer efterlystes via hemsida, 
flyers och affischer som delats ut. 
Detta resulterade i 225 volontärer 
till årets festival. 

Volontärerna gick likt tidig-
are år igenom en obligatorisk 
utbildningsdag där till arbetsup-
pgifter, festivalens värdegrund, 
en bemötandepolicy samt en 
kort säkerhetsgenomgång ingick. 
Mat till volontärerna sponsrades 
av Bee Pride och ingick i deras 
arbetspass. Alla volontärer var 
försäkrade med olycksfalls-
försäkring som gällde under 
festivalen.
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Fokusområden

Under året arbetar 
West Pride med 
områden som påverkar 

festivalens utformning. Dels 
arbetar festivalen med egna 
programpunkter tillgänlighet 
samt internationella relationer.

INTERNATIONELLT ARBETE
I september 2013 blev West 
Pride antagna som medlemmar 
i EPOA, European Pride Orga-
nizers Association.  EPOA har 
funnits sedan 1991 och är ett 
nätverk av prideorganisationer 
i Europa. Deras syfte är att lyfta 
prideevenemang på en euro-
peisk nivå, att stödja lokala och 
nationella prideorganisationer 
samt att underlätta nätverkande 
och erfarenhetsutbyte medlemmar 
emellan. 

EPOA äger varumärket EuroPride 
och är de som utfärdar licenser om 
att arrangera evenemanget. 

Ett utav årets större projekt har 
innefattat ett stort samarbete 
tillsammans med Stockholm Pride 
gällande ansökan om att föra ett 
enat EuroPride 2018 i Sverige.  

Under 2015 skickade West Pride 
och Stockholm Pride, tillsammans 
med stöd av Göteborg & Co samt 
Stockholm Stad, in en ansökan om 
att föra ett enat EuroPride under 
2018. 

Under EPOAs årsmöte i 
Amsterdam september 2015 
beslutades det att ansökan 
godkänts. EuroPride 2018 kommer 
att hållas i juni under West Pride 
fram tills augusti i Stockholm 
Pride. 

Det internationella samarbetet 
har under verksamhetsåret 
innefattat kontakt med hbtq-
personer i Uganda, från 
organisationen RADO. I år fanns 
det inte möjlighet till att bjuda hit 
dessa personer, och istället bjöds 
Ugandier som redan bor i Sverige 
in till festivalen. 

INVIGNING OCH AVSLUTNING
Festivalens invigningsdag 
fyllde Regnbågsparken med 
både artister, skådespelare 
och besökare. Konfrencier för 
invigningen var Tasso Stafilidis, 
1:a vice ordförande i West Prides 
styrelse. Saga Becker öppnade 
festivalen genom ett invigningstal. 
På scen uppträdde bland annat 
Nino Ramsby, Queer Salsa och 
Wavemakers. 

Avslutningen hölls för första 
gången i Regnbågsparken, och 
leddes av Aleksa Lundberg 
med uppträdande från Magnus 
Carlsson, Gnucci och Nour el 
Refai. Likt fjolåret hölls en Queer 

Allsång tillsammans med de 
14.000 personerna som gick i 
Regnbågsparaden.

KONSTUTSTÄLLNING
West Prides samlade konstutställ-
ning hade öppningsvernissage 
under torsdagen 11 juni på Göte-
borgs Stadsbibliotek i Utställn-
ingshallen. Konsten bestod bland 
annat av måleri, textil och foto-
grafi skapat av Juha Patronen, Art 
Spectaculo, Carolyn Siegel, Karin 
Gustafsson, Matilda Liljedahl, 
Gun Nordstrand, Brigitta Sten-
berg, Kerstin Bjärksted och Ilar 
Gunilla Persson. 

I utställningen samlades alla de 
konstnärer som anmälde sig till 
West Prides program, och fanns 
sedan personligen på plats under 
utställningens vernissage. Under 
vernissagen bjöds det på mingel 
med dryck och tilltugg.

Under året arbetar West Pride med områden som påverkar festivalens 
utformning och innehåll utöver det vanliga. I området innefattas egna 
programpunkter, uppsökande arbete, tillgänlighet samt internationella 
relationer - så som EuroPride 2018 i Sverige.
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WEST PRIDE UNG
För andra året i rad skapade West 
Pride en arena för ungdomar, där 
programpunkterna arrangeras av 
unga för alla. Likt fjolåret bistod 
Frilagret med lokal och skapade 
en plats för häng, seminarier, 
pyssel och fest för de medverkande 
under de fem festivaldagarna. 
Det lyckade konceptet kommer att 
bibehållas och dessutom förnyas 
till festivalen 2016.

TILLGÄNGLIGHET
Ett av West Prides värdeord är 
tillgänglighet. Med tillgänglighet 
syftar vi på att vara en festival som 
alla kan besöka, inte bara genom 
att vara gratis, utan också ur ett 
funktionalitets perspektiv. Under 

hösten 2014 påbörjades arbetet 
med hjälp av en referensgrupp i 
tillgänglighetsfrågor. 

West Prides samråd, alltså 
Kanslipersonal och Platschefer,  
utbildades i tillgänglighet av 
organisationen Access All Areas 
under våren. 

Genom en ytterligare satsning och 
tillgång till resurser skapades en 
ledsagarpool under festivalen. 
Ledsagarpoolen fungerade på 
så sätt att de som ville kunde 
boka en ledsagare från West 
Prides volontärer för att följa med 
under festivaldagen. Samtliga 
större programpunkter som 
West Pride själva arrangerade 

hade syn- och teckentolk att 
tillgå. Dessutom anordnade 
West Pride programpunkter för 
syntolkning av Regnbågsparken 
och Regnbågsparaden. 

Likt fjolåret hade samtliga lokaler 
i Regnbågskvarteret ett krav på 
tillgängliga lokaler, och på Artisten 
ordnade West Pride hörslingor 
i de flesta salarna. Arbetet och 
utbildningen har bidragit till en 
tillgängligare festival där än fler 
kan känna sig inkluderade. West 
Pride kommer att satsa än mer på 
tillgänglighet under festivalen 
2016.

Studiebesök och samarbeten

För att utveckla verksam-
heten gör West Pride stän-
digt studiebesök runt om 

på Pridefestivaler i Sverige. Genom 
studiebesöken kan vi utvecklas 
och få inspiration om hur vi kan 
förbättra våra egna och aktörers 
förutsättningar under festivalen. 

Vid besöket på Stockholm Pride 
besökte två från kansliet samt 
platscheferna för Infocentrum, 
Regnbågskvarteret, Regnbågsre-
daktionen och Säkerhet festivalen. 
Syftet var att ta lärdom av hur de 
arbetar med bland annat kom-
munikaton, information, säkerhet-
sarbete, seminarieverksamhet och 
volontärer.
 

De platschefer som följde med 
mötte respektive platschefer på 
Stockholm Pride och delade infor-
mation om hur de jobbar och hur vi 
kan utvecklas. Samtliga upplevde 
studiebesöket som mycket värde-
fullt och inspirerande. 

Under studiebesöket träffade 
verksamhetskoordinatorerna Jenny 
Gustafsson och Emma Percival 
bland annat Ted Balkert från Stock-
holm Prides volontärssamordning 
för att utbyta idéer om hur rekry-
teringen av volontärer kan effektiv-
iseras. Stockholm Pride har ett väl 
utvecklat datasystem för volontärer 
som West Pride syftar att ta efter 
med stöd utav partnern Göteborg 
& Co. 

UDDEVALLA GOES RAINBOW
Två personer från festivalkansliet 
besökte den andra upplagan av 
Pridefestivalen i Uddevalla. West 
Pride har stöttat upp i konsultering 
av festivalens genomförande, 
och också bidragit med stöd som 
utsmyckning av festivalen. 

SKÖVDE PRIDE
Samarbetet med Skövde 
Pridefestival är nystartat och 
kommer att fungera liknande 
hur West Pride samarbetar och 
konsulterar Uddevalla Goes 
Rainbow. Genom att samarbeta i 
fler delar av regionen utvecklas 
såväl West Prides organisation som 
aktörernas organisation.

Under verksamhetsåret har West Pride besökt två andra pridefestivaler 
med syfte att inspireras och knyta kontakter inför framtida samarbeten. 
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Uppsökande arbete

Vårt uppsökande arbete har 
fortsatt utvecklas och växa 
under verksamhetsåret 

2014/2015, bland annat genom 
arbetet med ett gediget skolpro-
gram bestående av flera delar. 
Vi har under året besökt cirka 30 
skolor i Göteborg och Västra Göta-
landsregionen, en ökning jämfört 
med i fjol. Vi har under denna 
period mött över 5700 elever. Vi 
strävar efter samarbeten där skol-
orna arbetar året om med norm-
kritik och där det vi förmedlar vid 
vårt besök sedan genomsyrar hela 
verksamheten. 
 
Vi har ökat kunskap och förändrat 
attityder genom vårt uppsökande 
arbete, samt synliggjort festivalen 
som det andningshål den är för 

alla de invånare som aldrig skulle 
våga vara öppna med sin sexuella 
läggning och/eller sin könsiden-
titet eller könsidentitetsuttryck i 
sin hemkommun. 
 
Som långsiktigt mål har West 
Pride att nå ut till alla regio-
nens kommuner, dels med den 
verksamhet vi skapar under 
festivalperioden i Göteborg 
och dels genom uppsökande 
verksamhet ute i kommunerna, 
i samverkan med dessa. För det 
gånga verksamhetsåret har vi haft 
resurser för att rikta oss mot tre-
fem kommuner utöver Göteborg. 
 
Vi har besökt Alingsås, Mark och 
Uddevalla med vårt skolprogram. 
Utöver det har vi utvecklat samar-
beten där vi agerar konsult åt 
Pride-festivaler i Västra Götaland-
sregionen såsom Uddevalla Goes 
Rainbow samt Skövde Pride. Vi 
har även besökt Strömstad där vi 
har utbildat personal på ungdoms-
mottagningar i Sverige.
 
Arbete i skolor runt om i Göte-
borgs kommun tar avstamp i 
vårt skolprogram som uppdat-
eras inför varje läsår och skickas 
ut såväl i maj som augusti till 
alla kommunens skolor. I detta 
skolprogram har vi samlat vårt 
eget kostnadsfria utbud tillsam-
mans med externa aktörers. Här 
finns ett varierat utbud av teater, 
föreläsningar och workshops, 
med aktiviteter som passar från 
förskoleklass upp till och med 
gymnasiet.  
 

Vi har även ett samarbete med 
Göteborgs museer där vi tagit 
fram en museilektionsguide med 
inriktning på normkritik och 
hbtq-frågor, denna guide uppdat-
eras varje termin. Som sista del i 
skolprogrammet finns våra kost-
nadsfria lärarguider, indelade på 
skolår F-3, 4-6, 7-9 samt gymnasiet, 
där vi har samlat pedagogiska 
tips tillsammans med konst och 
kulturtips i form av litteratur och 
film som kan användas i undervis-
ningen. 
 
Mellan augusti 2014 och bör-
jan av september 2015 mötte vi 
elever från cirka 20 olika skolor i 
Göteborg (samt 10 skolor i Västra 
Götalands regionen), genom att vi 
besökte skolorna med aktiviteter 
ur vårt skolprogram. På dessa 20 
skolor har West Pride mött cirka 
85 klasser och sammanlagt 2800 
elever och lärare. 
 
Inför varje nytt läsår har skolpro-
grammet inte bara skickats ut till 
skolor i Göteborg, utan även till 
Västra Götalandsregionen samt 
har spridits via plattformen Hjärn-
torget. 
 
Våra aktiviteter för de allra yngsta 
eleverna möter stark efterfrågan, 
som vi tyvärr saknar resurser att 
möta till 100 %. Vi skapar dock 
samarbeten med andra aktörer 
som till exempel Vetenskapsfesti-
valen, för att genom deras pro-
gram skapa fler tillfällen för dessa 
aktiviteter.

 

Arbetet har fortsatt utvecklas genom vårt skolprogram som riktar sig mot 
Göteborg och Västra Götalandsregionen. Detta synliggör festivalen som ett 
andrum för de som inte vågar vara öppna med sin sexuella läggning och/eller 
könsidentitet eller könsidentitetsuttryck i sin hemkommun. Att West Pride kan 
vara ute i skolor är tackvare bidraget från Näringslivsgruppen Göteborg & Co. 
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Uppsökande arbete

Fördjupade samarbeten under 
verksamhetsåret har West Pride 
haft med Lindåsskolan som tog 
del av hbtq-kunskap, normkritisk 
sagostund, föreställningen Kärlek-
ens Pris samt besök av Stolta Föräl-
drar. De skapade även en skolti-
dning samt arbetade aktivt med 
sina planer kring likabehandling. 
Studiums SFI och vuxenutbildnin-
gar har även de tagit del av Kärlek-
ens Pris samt flera externa aktörer 
ur West Prides skolprogram. Även 
SFI och vuxenutbildningarna ska-
pade en skoltidning och använde 
temadagen i vidare utbildning 
inom olika ämnen. Utöver dessa 
fördjupade samarbeten har vi en 
återkommande dialog med Donn-
ergymnasiet, som i år skapade den 
uppskattade festivaldagen Donner 
Out West 9 juni med konsultation 
från West Pride gällande innehåll.
 
West Pride har observerat att det 
är mer okomplicerat att komma 
ut till skolor i områden där de 
bosatta i majoritet är privilegierade 
personer. En satsning inför läsåret 
2015/2016 är att rikta utbildningar 
extra mot skolor i de områden som 
de tidigare har varit svårare att 
få kontakt med. I förlängningen 
önskar West Pride att alla skolor 
ska få del av normkritisk peda-
gogik, samt att West Pride ska ha 
tillräckliga ekonomiska resurser 
för att kunna tacka ja till alla för-
frågningar.  

Vårt uppsökande arbete i regionen 
har fortsatt att utvecklas med 
bland annat skolsatsningar olika 
kommuner. I arbetet har West 
Pride besökt gymnasieskolor i Väs-
tra Götalandsregionen med såväl 
föreställningar som föreläsningar.  
 
Tillsammans med Kultur i Väst 
fick 745 högstadieelever i Marks 
kommun ta del av vårt utbild-
ningsprogram. West Pride stod för 
grundläggande hbtq-utbildning 
med fokus på transpersoners 
livsvillkor och Musikteater Unna 
spelade sin föreställning ”Maria 
Johansdotter”, en musikteater om 
att leva som transperson i Sverige 
på 1700-talet. Tillsammans knöts 
frågan om transpersoners livs-
villkor i Sverige förr och nu och 
skapade diskussion och väckte 
tankar hos eleverna. 
 
Kring perioden då Uddevalla 
Goes Rainbow genomfördes, mötte 
West Pride samtliga elever i år 2 
och 3 i kommunens 4 gymnasies-
kolor - sammanlagt 2000 personer. 
Eleverna tog del av föreställnin-
gen ”Kärlekens Pris”. West Pride 
har även besökt högstadieskolor 
i Alingsås i form av workshops 
om hbtq och heder. Statistiken för 
besök i Västra Götalandsregionen 
är: 11 skolor, 89 klasser och 2900 
elever. 
 
 

Arbetet fortsätter kontinuerligt 
med att stötta kommuner i Västra 
Götalandsregionen i att skapa 
egna Pridedagar genom att bland 
annat bistå med konsultation kring 
programläggning, festivalplaner-
ing och låna ut flaggor. I år har 
vi fokuserat extra på att ta fram 
samarbeten med Uddevalla goes 
Rainbow och Skövde Pride. Genom 
dessa samarbeten öppnas nya dör-
rar för oss att nå ut till skolor och 
företag i kommunerna med våra 
utbildningsprogram och därig-
enom förändra attityder och främja 
öppenhet. 
 
Under det kommande verksam-
hetsåret planerar vi att fortsätta 
med vårt skolprogram i såväl 
Göteborg som Västra Götaland-
sregionen, dock är West Pride 
fortfarande starkt begränsade av 
det faktum att organisationen är 
underbemannade i relation till de 
förfrågningar som kommer in. 
 
Den ökning som skett har drabbat 
festivalen på andra sätt när 
personal varit ute mer och andra 
kansliuppgifter blivit påverkade. 
Vi kommer därför tyvärr vara 
tvungna att dra ner på det 
uppsökande arbetet om vi inte 
får ökade ekonomiska anslag som 
hjälper oss att frigöra resurser. 
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Den grundläggande hbtq-
utbildningen är såväl 
festivalens motpresta-

tion till våra partners som ett led 
i festivalens uppdrag att förändra 
attityder. 
 
West Prides stolta partners erbjuds 
grundläggande hbtq-utbildning 
för sin personal, vilket blir ett 
mervärde för deras engagemang i 
festivalen.  
 
 

Partners som stöttat festivalen på 
en högre nivå har fått utbildning-
stillfällen inkluderade i samarbet-
savtalen. Verksamhetskoordinator 
Jenny Gustafsson leder utbildnin-
garna, med stöd av föreningens 1:e 
vice ordförande Tasso Stafilidis. 
 
Vår grundläggande hbtq-
utbildning tar upp såväl fakta 
och begrepp samt skapar aktiva 
diskussioner kring öppenhet och 
bemötande.  
 

Föreställningen Kärlekens Pris är 
också en del av utbudet. Föreställ-
ningen innehåller berättelser som 
baseras på vittnesmål om hur svårt 
det fortfarande är att öppet mani-
festera sin sexuella läggning och 
könsidentitet, såväl i Sverige som i 
andra länder.  
 
Medverkande i föreställningen 
är skådespelaren Tasso Stafilidis 
samt pianisten Kasper Fronde-
lius alternativt Helen Sandgren 
Åström. 

Bidragsgivare, partners 
och samarbetspartners

Hbtq-utbildning och 
kompetensutveckling

Värdet av de tjänster som våra partners stod för uppgick i 
år till cirka 2 miljoner kronor. 

Under hösten 2014  
påbörjades arbetet i att 
söka bidrag samt skapa 

kontakt med partners. De flesta 
partners har valt att fortsätta 
partnerskap sedan fjolåret, och vi 
har även haft stoltheten att kunna 
presentera nya samarbeten. 
 
Ett utav de nya samarbetena 
under våren 2015 var festivalens 
tillkommande huvudsponsor Bre-
whouse. Kulturkällan Brewhouse 
ger West Prides kansli möjligheten 
till kontorsplatser, eventytor och 
möjligheter till att träffa fler inom 
kulturnäringen i Göteborg.  

Ännu ett nytt samarbete för 
verksamhetsåret var Toyota  
Center Göteborg som bistod  
festivalen med bilar. Den nya 
sponsorn Martin Olsson Cashar 
bistod festivalen med ett present-
kort som gav oss möjligheten att 
inhandla alla de produkter som 
möjliggjorde arbete för såväl volo-
ntärer som för samråd och kansli.  
 
Vision har länge varit partner till 
West Pride, och gick i år in med 
en extra stöttning gällande t-shirts 
och tygpåsar till volontärer samt 
armbandspartner tillsammans 
med Stureplansgruppen.  

Andra partners som har bidragit 
till årets festival är: Stureplans-
gruppen, RFSL Göteborg, QX, 
Rabash, Dragster Kommunika-
tion, Bee Bar&Kök, Billes Tryckeri 
AB, Nordstan, Västtrafik, LO, 
Cision, Trygg vacker stad, Arbets-
förmedlingen, Chalmers och 
Göteborgs Universitet. 
 
Genom sådana samarbeten 
möjliggörs festivalen och gör att vi 
har resurser till att utvecklas och 
förbättras. 

Som ett led i West Prides uppdrag att förändra attityder 
ger vi våra partners grundläggande hbtq-utbildning.
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Under året har vi fortsatt att 
utbilda våra partners, nya som 
gamla. Vår kompetensutveck-
ling finns nu även med en fördj-
upningsdel med fokus på intersek-
tionalitet samt genomgång av 
verksamhetens egna mångfalds- 
och likabehandlingsplaner.  
 
Detta verksamhetsår har bland 
annat Brewhouse, Göteborg & co 
och Arbetsförmedlingen tagit del 
av vår partnerutbildning.  

Vi har dessutom utbildat personal 
inom äldreomsorgen i Göteborg 
samt personal på landets Ung-
domsmottagningar. Självklart 
utbildas även all personal som 
arbetar för West Pride. 
 
Arbetet fortsätter under hösten 
2015. Vi uppdaterar och förbättrar 
ständigt den kompetensutveckling 
som erbjuds våra partners och 
fortsätter sträva efter att nå nya 
målgrupper.  

Vi fortsätter även att arbeta med 
vårt skolprogram där vi erbjuder 
skolor olika konst- och kulturpro-
gram som lyfter upp normkritik 
och hbtq-frågor. Detta skolpro-
gram utgår från ett konst- och 
kulturperspektiv, vilket är West 
Prides signum.
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Kommunikation 
och marknadsföring

För sjunde året i rad har 
vår stolta partner Dragster 
Kommunikation tagit fram 

årets formgivning och kampanj. 
Årets kampanj gick under parollen 
”Push For Pride - Kan vi förändra 
världen med ett knapptryck?” som 
både var interaktiv och levande. 
Kampanjen släpptes den 27 april 
och hade som syfte att pusha för 
förändring och lyfta kunskapen 
om hur livssituationen ser ut för 
hbtq-personer världen över. 

I årets kampanj ville vi lyfta 
intersektionalitet, internationalitet 
och göra våra röster hörda genom 
att visa att vi tillsammans kan 
förändra världen. Vi samlade sex 
stycken ambassadörer till kam-

panjen Push For Pride; Aleksa 
Lundberg, Anton Hysén, Lars 
Gårdfeldt, Sahar Mosleh, Stosh 
Jovan och Ulrika Westerlund. De 
fick i uppdrag att spela in en film 
som lanserades på kampanjsidan, i 
syfte att dela sina erfaranheter och 
berätta varför de uppmanar andra 
till att pusha för pride.

På kampanjsidan, som lanse-
rades 27 april, kunde alla som 
ville förändra världen med ett 
knapptryck. Genom att klicka på 
den digitala knappen på hem-
sidan och skriva in sitt namn 
skapades det automatiskt en 
namninsamling. Det lanserades 
också en fysisk knapp som fanns 
på Infocentrum i Nordstan fram 

tills lördagen 13 juni. Den fysiska 
knappen fungerade precis som 
kampanjsidan. Genom den fysiska 
knappen engagerades fler till att 
förändra världen och Infocentrum 
fick ett dragplåster till att besökas - 
något vi i framtiden gärna utveck-
lar liknande. Den fysiska knappen 
blev i september 2015 nominerad i 
Svenska Designpriset.

Själva namninsamlingen ska 
skickas ut till några av Sveriges 
tyngsta makthavare; Statsminis-
tern Stefan Löfven, Kultur- och 
demokratiministern Alice Bah 

Årets kampanjparoll gick under ”Push For Pride”. 
Kampanjen var både interaktiv och levande, och hade 
syftet att förändra världen genom ett knapptryck.
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Kuhnke, Migration- och justiti-
eministern Morgan Johansson och 
Utrikesministern Margot Wall-
ström. Den 13 juni nådde kampan-
jen över 10 000 knapptryck, och 
avslutades avslutades den sista 
festivaldagen, den 14 juni, med 10 
431 knapptryck. 

Årets trycksaker, så som affisch 
och festivalprogram trycktes av 
Billes Tryckeri AB som gav festiva-
len ett fördelaktigt pris på samt-
liga produkter. Festivalaffischen 
trycktes i storleken 50x70 cm och 
distruberades till instutioner runt 
om i Göteborgs innerstad. 

Festivalprogrammet trycktes upp 
i 60 000 upplagor som delades ut 
över hela Göteborg, och fram-
förallt på festivalens Infocentrum 
i Nordstan, Stadsbiblioteket och i 
Regnbågsparken. Festivalprogram-
met släpptes den 8 maj på Yaki-Da, 
där West Pride tillsammans med 
dem anordnade en förfest inför 
festivalen. Yaki-Da stog för lokal, 
liveakter och producering av kväl-
len. I år sålde West Pride annonser 
i festivalprogrammet, där de som 
ville och kunde fick chansen att 
annonsera till valfri storlek, där 11 
aktörer nyttjade annonsutrymmet.

PRESS OCH MEDIA
Pressinformation och pressmed-

delanden skickades regelbundet 
ut till all media: tv, radio, dagstid-
ningar, kvällstidningar, tidskrifter 
och webbaserad media. Utöver 
presentationen av festivalens 
nyheter, artister, programpunkter 
och invigningstalare presen-
terade vi även samarbeten med 
våra stora sponsorer i pressmed-
delanden. I år har vi även fått stor 
uppmärksamhet av P4 Göteborg 
som intervjuat West Pride både 
innan och under festivalen. 

Samarbetet med QX fortsatte och 
inför festivalen annonserade West 
Pride med ett flertal annonser, 
både små blänkare och halvsidor, i 
den tryckta tidningen QX.

HEMSIDA OCH SOCIALA MEDIER
Festivalens webbplats har bibe-
hållt sin form sedan förändrin-
garna från fjol. Rabash, vår webb-
partner, har stöttat upp i tekniska 
bitar gällande Festivalbloggen och 
programmet som finns på hemsi-
dan. Dessutom har Rabash varit 
med och utvecklat idéer för hur 
festivalen ska arbeta med kom-
munikationsstrategier, såväl på 
hemsida som sociala medier. 

Riktlinjerna för hemsidan är 
läsvänlighet, tillgänglighet och 
responsiv form. Eftersom den 
responsiva formen anpassar sajten 

till olika mobila enheter, valde vi i 
år att inte satsa på en extern app.
Hemsidan används framförallt till 
att marknadsföra festivalen, pre-
sentera de 250 programpunkterna, 
sprida information och komma till 
festivalens anmälningsformulär. 
Under festivalveckan användes 
Festivalbloggen på hemsidan som 
en publicerartjänst av Regnbågsre-
daktionens arbete. Festivalbloggen 
fungerar som en nyhetsuppdater-
ing av vad som händer på festi-
valen, där Regnbågsredaktionen 
dokumenterar  programpunkter 
genom reportage bilder och 
intervjuer.

De sociala medier som har utnyt-
tjats under året är i första hand 
Facebook och Instagram. Syftet 
med kanalerna är att nå ut till fler 
och potentiella besökare, samt 
de som är intresserade av vad 
som händer på inför och under 
festivalen. 

I skrivande stund har West Pride 
5900 gilla-markeringar och 1100 
följare på Instagram. Andra 
medier som används är bland 
annat Twitter där 1000 personer 
följer festivalen. Twitter används 
främst som en utökning av 
information när väl festivalen 
är igång och gällande dess 
utformning. 

F
O

R
M

: D
ra

g
st

er
 K

o
m

m
u

n
ik

at
io

n
FO

TO
 A

m
bj

hö
rn

 T
ho

rh
ar

d/
R

eg
nb

åg
sr

ed
ak

tio
ne

n.

FO
TO

 A
m

bj
rö

n 
Th

or
ha

rd
/R

eg
nb

åg
sr

ed
ak

tio
ne

n.



22

FO
TO

 L
is

a 
H

ed
st

rö
m

 A
rv

id
ss

on
/R

eg
nb

åg
sr

ed
ak

tio
ne

n.

FO
TO

 A
gn

es
 A

sp
/R

eg
nb

åg
sr

ed
ak

tio
ne

n.

Efter årets festival samlades 
det in utvärderingar från 
besökare, samarbetspart-

ners, platschefer,  volontärer, 
partners och anställda på kan-
sliet. Utvärderingarna ligger till 
grund för hur våra slutsatser och 
upplägget av nästa års festival 
kommer att utformas. Majoriteten 
av utvärderingarna är positivt 
inställda till festivalen som helhet 
och har besökt festivalen tidigare. 
 
Bemötandet från West Prides 
personal, platschefer och volo-
ntärer upplevdes av merparten 
som bra eller mycket bra, vilket 
kan grunda sig i komptensutbild-
ning för kansli och samråd, samt 
den obligatoriska utbildningsda-
gen för volontärer. Inför festivalen 
2016 syftas det till att fortsätta att 
utveckla samtliga utbildningar för 
anställda inom organisationen. 

I kommentarer från utvärder-
ingarna uppgavs det att vissa 
externa aktörer på festivalen 
uppgav hade bristfällig hbtq-
kompetens. Bland annat genom 
att marknadsföra sitt område 
med heterostereotypa produkter, 
felköningar och osynliggöranden 
av könsidentiter. 

Ett återkommande önskemål från 
besökarna var att inför kommande 
år ha artister i Regnbågsparken 
som fler har kännedom kring. I 
kommentarer uppges det även 
att Regnbågsparken har saknat 
utrymme för lugnare samtalsplat-
ser utanför restauratör en Bee 
Kök & Bar’s verskamhet. Regn-
bågsparken upplevdes även till 
viss del otillgänlig för besökare 
med fysisk funktionsvariation 
dels gällande hygienfaciliteter och 
markunderlag. 
 
De som för första gången har 
besökt festivalen uppger att de 
hittade information om West 
Pride på sociala medier och/eller 
via hemsidan. Kommentarer från 
utvärderingar tar upp ämnet till-
gänglighet inom kommunikation, 
som innefattar främst trycksaker 
och även webbmaterial. 
 
Årets festivalprogram anses vara 
svårläst för vissa, och behöver för-
tydligas inför kommande genom-
förande.  
 
Regnbågsparaden får kritik 
för avsaknad av musik på flera 
sträckor samt att den nya parad-
vägen upplevdes tråkig i vissa 

anseenden. Likt tidigare år får den 
även kritk för lång väntan innan 
avgång. Regnbågsparaden slog i år 
besöksrekord, både vad det gäller 
antal deltagare och åskådare - 
enligt reella siffror. 

Majoriteten av volontärerna 
upplever att de har blivit bra 
eller mycket bra bemötta av sina 
platschefer, samt att de hade en 
positiv upplevelse av festivalen En 
stor del av de volontärer som har 
besvarat utvärderingen ansåg att 
maten inte var tillräckligt tillfred-
ställande. De flesta som upplevde 
detta kommenterar att det beror på 
avsaknaden av fler vegetariska och 
veganska alternativ utav restau-
ratör en. 

75% av de besökare som besvarat 
enkäten uppger att de har hört 
talas om kampanjen Push For 
Pride. Av de som har hört talas 
om kampanjen fick lika många 
reda på den via kampanjsida och 
sociala medier som via den fysiska 
knappen i Nordstan. 

Utvärderingar
Totalt fylldes 360 utvärderingar i från besökare, arrangörer, volontärer, 
samarbetspartners och paradekipage. Helhetsintrycket av festivalen har av 
majoriteten besvarats som bra eller mycket bra.
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Från utvärderingar och 
efter årets genomförande 
har vi tittat på vad som 

fungerat bra och dåligt. Utifrån 
resultatet av årets festival och 
såväl de externa som de interna 
utvärderingarna diskuterar vi 
nedan om hur vi kan utvecklas. 
 
Förra årets utvärderingar gav oss 
följande riktlinjer: 
• Att fortsätta med verksamhet 
året runt gällande uppsökande 
arbete, vilket vi har gjort och även 
syftar till att fortsätta med.
 
• Att fortsätta utveckla 
Regnbågskvarteret och 
synligheten kring platsen vilket 
gjordes bland annat genom 
på-plats-kommunikation i 
form av skyltning på de andra 
platsområdena. 
 
• Mer levande Regnbågspark.
Regnbågsparken blev mer levande, 
och efter årets utvärderingar 
ser vi potential till att utveckla 
det än mer i relation till vilka 
ekonomiska förutsättningar det 
finns.
 
• Visa intersektionalitet och 
lyfta transfrågor. Festivalen och 
främst kampanjen präglades av 
ett intersektionellt program som 
lyfte transfrågor mer än vad som 
tidigare gjorts - ett arbete vi är 
stolta över och kommer fortsätta 
att utveckla inför kommande år. 
 
• Ett tydligare och mer 
lättläst festivalprogram. 
Festivalprogrammet blev mer 
lättläst och tydligare än fjolårets, 
dock har kritik lyfts upp och 

frågan om att göra det ännu 
tydligare kommer att behandlas. 
 
•  En mer levande Regnbågsparad. 
Vi skapade en levande och glädje 
fylld Regnbågsparad och syftar till 
att skapa en ännu bättre paradväg 
fylld med musik till kommande år. 
Trygghetsarbetet kring paraden 
fungerade bättre än fjolårets.

VÅRT UPPDRAG 
De mål vi syftar till att uppnå är  
en attitydförändring i samhället 
genom festivalens insatser och 
genomförande. Den synlighet och 
öppenhet som West Pride bidrar 
med, för och av hbtq-personer, 
skapar förutsättningar för att 
förändra och motverka föromar 
kring negativa attityder mot hbtq-
personer i vårt samhälle. 

Festivalen 2015 genomsyrades av 
ett intersektionellt, internationellt 
och utbildande fokus. Vi har på så 
sätt åter uppnått vårt övergripande 
mål och kan stolt fortsätta 
göra ännu bättre festivaler de 
kommande åren. 

EKONOMI
Festivalen är beroende av
de offentliga bidragen. Både
kommunen och regionen har
höjt bidragen till festivalen men
vi konstaterar att detta inte varit
tillräckligt då höjningarna inte
matchat de summor vi sökt för
att täcka verksamhetens egentliga
behov. 

Sponsorintäkterna som är
uppdelade i kontantinsatser och
tjänster har sjunkit markant
och vi har enbart lyckat öka nivån 

på kontantinsatserna marginellt. 
Totalt uppgick bidragen till 
drygt 1,9 miljoner kronor och 
sponsringen till närmare 2,55 
miljoner kronor varav 550 000 
kronor var kontanta medel
och resterande tjänster.

Partners och bidragsgivare 
är således avgörande för 
festivalens existens då West 
Pride även fortsättningsvis är 
en gratisfestival.  Värdet av 
de insatser som festivalens 
samarbetspartners som arrangerar 
programpunkter är dessutom 
inte uträknat men det handlar 
om betydande summor som 
arrangörerna själva bekostar
för de programpunkter som
presenteras på festivalen.

De satsningar på kvalitetshöjande
insatser vi planerade fick
revideras och festivalen kunde
inte genomföra den planerade
verksamheten. Bland annat
handlade det om att arrangera
egna programpunkter genom
att köpa in akter med hög
konstnärlig kvalitét och även
välkända publikdragande
artister. 

Ekonomin begränsade också 
de särskilda satsningarna 
vi avsåg genomföra på 
internationellt utbyte och bredare 
marknadsföring av festivalen.
I år prioriterade vi tillgänglighets-
arbetet och att kunna boka en del
centrala programpunkter som 
finansierades av West Pride. 
 
 

West Pride fortsätter att expandera och utvecklas i en nu mer stabil takt. Vi har 
kunnat fokusera på områden som organisationen och dess medlemmar brinner 
för. En internationell kampanj med en intersektionell intriktning, aktivt uppsökande 
arbete och engagemang hos arrangörer samt en bredare representation av hbtq-
samhället i såväl i våra egna kanaler som på plats under festivalen.  
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KANSLI OCH PLATSCHEFER
Att kansliet inte har de önskvärda 
resurser och möjligheter som 
önskas är ett återkommande 
faktum. Organisationen ser gärna 
en ökning i antal anställda, i 
relation till att den ekonomiska 
förutsättningen tillkommer. 
Det krävs nya strategier och 
strukturer för hur Kansliet bör 
prioritera i sina uppdrag när 
arbetsbelastningen, uppdragen 
och festivalen ständigt ökar.

Samtliga platschefer som tillkom 
under verksamhetsåret var nya i 
sina roller. Detta är förstås något 
som vi sen tidigare är vana vid, 
men har också skapat ett större 
behov för att stötta uppgifter 
som platscheferna inte kunnat 
eller vetat hur de ska hantera.  
Nämnvärt är att hälften av 
platscheferna från festivalen 
2015 har valt att stanna kvar i sin 
post, vilket ger organisationen 
och festivalen en trygghet och 
stabilitet. 

PÅ PLATS-KOMMUNIKATION 
Regnbågskvaretert har sedan 2014 
blivit ett mer samlat område där 
de flesta programpunkter äger 
rum under festivalen. 

Vi ser möjligheterna till att öka 
kommunikationen om vad som 
händer i Regnbågskvarteret 
bör finnas på plats i resterande 
områden under festivalen. Samt 
vill vi öka synligheten från 
Götaplatsen och vägvisa i vilka 
lokaler det finns aktiviteter i under 
festivaldagarna.

TILLGÄNGLIGHET
Arbete kring att vara en festival 
där alla kan delta är en ständigt 
pågående och genomsyrande 
faktor i organisationen. Vi vill 
till nästa år göra kvalitetssäkring 
vad det gäller festivalens 
områden och därigenom se hur 
de i praktiken fungerar ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. 

KOMPETENSKOLL HOS AKTÖRER 
För att ge våra aktörer alla 
förutsättningar för att trivas 
med sin medverkan på West 
Pride vill vi kunna ge FAQ till 
de som samarbetar med oss 
och se över våra riktlinjer i 
anmälningsformulär.  Vi vill jobba 
på att hitta lösningar på hbtq-
kompetensen kan säkerhetsställas 
och utformas för att därigenom 
förebygga diskriminering hos 
någon utav våra aktörer.

KOMMUNIKATION  
Ett av West Prides värdeord 
är tillgänglighet, såväl inom 
kommunikation. För att skapa 
en tillgänglig kommunikation 
behöver det fokuseras mer på 
att se över socioekonomisk 
ställning, fysisk- eller psykisk 
funktionsvarition och även 
visa ett mer inkluderande och 
intersektionellt perspektiv. 

West Pride vill skapa en 
tillgänglig kommunikation för 
alla. I ett sådant arbete kommer 
fler och varierande versioner av 
festivalprogrammet kommas att 
tryckas upp, samt ett tillgängligare 
webbmaterial kan ses över. 

KAMPANJ
Vi vill inför kommande år skapa 
en symbios mellan kampanjen 
och festivalen. Syftet är att 
kampanjen ska avspeglas än mer i 
festivalen så att fler får kännedom. 
Tack vare den fysiska Push For 
Pride-knappen i Infocentrum 
engagerade vi fler till att aktivt 
bidra till att förändra världen.  
Genom engagemanget kommer 
vi se över möjligheterna till ett 
liknande koncept inför festivalen 
2016.
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SAMARBETSPARTNERS
West Pride är stolta och 
tacksamma över de partners som 
väljer att ingå samarbete med 
organisationen. Det är de som 
stödjer festivalen som gör att den 
kan finnas. Insatserna som våra 
samarbetspartners går in med 
varierar beroende på om det är 
en organisation, en mindre ideell 
verksamhet eller instutition. 

Festivalkansliets uppgift ska vara 
att skapa förutsättningar för våra 
samarbetspartners medverkan 
oavsett om det är små eller stora 
aktörer.

REGNBÅGSPARKEN
I utvärderingarna har det 
framförts önskemål om att skapa 
en park som är mer öppen för 
lugnare samtalsplatser. Inför 
kommande år vill vi jobba på 
att Regnbågsparken ska skapa 
en sådan plats för nya möten 
och möjlighet till att ta till sig 
festivalen utan att göra större 
aktiviteter. Allt för att skapa ett 
häng, en plats där besökarna 
stannar. 

Kännedom kring verksamheten 
året runt. Organisationen är 
en av få Pridefestivaler som 
kan ha anställda som arbetar 
året runt. Kännedomen kring 
arbetet som West Pride utför är 
lågt, och behövs därför påvisas 
till organisationens aktörer och 
intressenter. 

Dans- och hängvänlig park. 
Vårt arbete för att få in större 
artister är en pågående process  
i organisationen, däremot mer 
komplicerad att genomföra 
på grund av de ekonomiska 
förutsättningar organisationen 
har att förhålla sig till. Detta gör 
att vi kommer söka fler bidrag 
som riktar sig till detta ämne. 
Regnbågsparken ska vara en 
plats för nya möten och spontana 
hängplatser.

Integrera unga i festivalen. 
Området West Pride Ung kommer 
att ses över för att kunna förbättra 
delaktigheten i resterande delar 
av festivalen. Frilagret, som varit 

mötesplatsen för West Pride Ung 
kommer att fortsätta vara det 
under mer bestämda temadagar 
under genomförandet 2016.

En mer levande parad. Vi kommer 
att se över hur vi kan ha musik 
i tåget på flera ställen, där vi 
själva får gå in med ljudkällor. 
Paradvägen kommer att ses 
över av kommande platschef för 
området. Den långa väntan kan 
vi inte göra något åt, utan finns 
till för att skapa struktur och 
säkerhet. Dock kan vi motverka 
den långa väntan genom att ha 
mer aktiviteter, dans, musik och 
tal innan avgång på Götaplatsen.
 
Tillgängligare kommunikation. 
West Pride bör arbeta med 
kommunikation som är till för alla. 
Inför kommande verksamhetsår 
kommer vi att se över våra 
kommunikationsval, såväl i 
trycksaker som i webbmaterial. 
Detta kommer bland annat att 
bidra till att fler kan få förståelse 
för West Pride som organisation 
och varumärke.

Fokus inför festivalen 2016
Nedan presenteras de områden som West Pride kommer att fokusera 
på och ha som riktlinjer inför festivalens genomförande nästa år. 
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West Pride vill rikta ett stort tack till alla som möjliggjorde festivalen 2015. Först 
vill vi tacka alla våra fantastiska volontärer med platscheferna i spetsen – utan era 
ideella insatser skulle festivalens aldrig kunnat genomföras. Sedan vill vi tacka våra 
huvudpartners, våra stolta partners och stolta samarbets partners – utan er skulle 
festivalen varit extremt begränsad. Vi vill även tacka våra ambassadörer för Push 
For Pride som berättat sina historier och spridit uppmärksamhet om hbtq-personers 
livssituation – utan er hade våra frågor inte lyfts lika stort. Och så vill vi tacka alla 
samarbetspartners och enskilda konstutövare och artister som på olika sätt medverkat 
i festivalen genom sin konst och sina framträdanden – utan er skulle festivalen sakna 
innehåll. Slutligen vill vi tacka alla våra besökare som med återigen gjorde festivalen 

till en publiksuccé. 

Utan er skulle festivalen inte haft någon mening.

TACK!
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SAMARBETSPARTNERS 2015
ABADA CAPOEIRA
AGENDA JÄMLIKHET
AKADEMIN VALAND
AMNESTY
AMNESTYS HBTQ-GRUPP GÖTEBORG
ARBETSFÖRMEDLINGEN
ARENA 29
AS FÖRLAG
AV1
BACKA BIBLIOTEK
BACKEGÅRDSSKOLAN
BARBARELLA BODYPIERCING
BARNDANSVERKSTAN
BEE KÖK & BAR
BEVERLY JILLS
BIBLIOTEKEN MAJORNA/LINNÉ 
BILLES TRYCKERI AB
BLOODY MARY MUSIC
BOID
BOSTADS AB POSEIDON
BOSTADSBOLAGET
BREWHOUSE
BRUDBERGSSKOLAN
BRUNNSBOSKOLAN
BUTTERICKS 
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
CISION
CONTRAKIDS SVERIGE
CPG
DISMISSED
DJUNGELTRUMMAN
DJURENS RÄTT
DOMKYRKOFÖRSAMLINGEN
DRAGSTER
EKHO GÖTEBORG
ELECTROFISH
ELI TISTELÖ
ELLIE NORDFELT 
FAMILJEBOSTÄDER GÖTEBORG AB
FEED THE HORSE
FEMINISTISKT INITIATIV GÖTEBORG
FOLKTEATERN GÖTEBORG
FORUM FÖR POESI OCH PROSA
FORUM SKILL
FREAK SOCIETY
FRILAGRET
FRYSHUSET GÖTEBORG
FYSIKEN 
FÖRFATTARCENTRUM VÄST
G.I.A GAYS IN ANGERED
GALLERI WADMAN
GAMLESTADENS BIBLIOTEK
GENUSGRUPPEN VÄSTRA HISINGEN
GREFAB
GÖTEBORG & CO 
GÖTEBORG ENERGI
GÖTEBORG WIND ORCHESTRA
GÖTEBORGS BOTANISKA TRÄDGÅRD
GÖTEBORGS KONSERTHUS
GÖTEBORGS KONSTHALL
GÖTEBORGS KONSTMUSEUM
GÖTEBORGS OPERAN
GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB
GÖTEBORGS STAD
GÖTEBORGS STAD IDROTT & FÖRENING
GÖTEBORGS STAD 
LOKALFÖRVALTNINGEN
GÖTEBORGS STAD PARK OCH 
NATURFÖRVALTNINGEN 
GÖTEBORGS STAD SOCIAL 
RESURSFÖRVALTNING
GÖTEBORGS STAD VÄSTRA
GÖTEBORGS STAD ÖSTRA
GÖTEBORGS STADS HBTQ-RÅD
GÖTEBORGS STADSBIBLIOTEK
GÖTEBORGS STADSHUS

GÖTEBORGS STADSMUSEUM
GÖTEBORGS STADSTEATER
GÖTEBORGSUNIVERSITET 
HAGA FÖRSAMLING
HAKET
HANNAH PONTÉN 
HAPPY PRIDE
HBT-LIBERALER VÄST
HELLMANS DRENGAR
HIGAB
HOMAN I GÖTEBORG
HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH 
KONSTHANTVERK
HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK
ICER EVENT
IF FRISKIS & SVETTIS GÖTEBORG
IKIPEDIA
INTERSECTIONAL PEOPLE OF COLOR
JENNY JONSSON
JESSICA ENGELBREKT
JOSEFINE COWIE
KAFFEFLICKORNA OCH SYNDAFLODEN 
KANNEBÄCKSSKOLAN
KARIN OLOFSSON
KATJA GUSTAFSSON
KRISTIAN KASPERSEN
KULTUR I VÄST
KULTURRÅDET
KYRKAN PÅ WEST PRIDE
LADYFEST GÖTEBORG
LESBISK MAKT
LISEBERG
LITTERÄR SALONG OVER THE RAINBOW
LIVSLUST
LO GÖTEBORG
LOLA VANILLA
LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND
MALINDA LINDMARK
MARTIN OLSSON CASHAR
MASTHUGSTEATERN
MAYA ROHDELL
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
MODINGARNA OCH ALFABETET
NOAKS ARK
NORDISKA AKVARELLMUSEET
NORDSTAN
NTI MEDIEGYMNASIET
NÄRHÄLSAN VGR
NÄRINGSLIVSGRUPPEN GÖTEBORG & CO
PIRATPARTIET
POLESTAR FITNESS
POLISEN 
POLP
POP-IN LOCAL GRAPHICS AND CLOTHING 
PRIDE IN UGANDA
QUALITY HOTELL PANORAMA 
QUEER DANS
QX
RABASH
REBEL MUSIC
REGIONTEATER VÄST
RENOVA MILJÖ AB
RFSL
RFSL GÖTEBORG
RFSL NEWCOMERS
RFSL REGNBÅGEN
RFSL SYDVÄST
RFSL UNGDOM
RFSL UNGDOM GÖTEBORG
RFSU
RFSU GÖTEBORG
RIKSARKIVET LANDSARKIVET I 
GÖTEBORG
ROUGH STUDIOS
RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG
RÖHSSKA MUSEET

SACO-RÅDET GÖTEBORG
SAFETY DANCE
SAHLGRENSKA 
UNIVERSITETSSJUKHUSET
SANDEKLEVSSKOLAN
SCENKONSTGUIDEN 
SCOUTERNAS RIKSORGANISATION
SDF ANGERED
SDF MAJORNA/LINNÉ
SDF NORRA HISINGEN
SDF ÖRGRYTE-HÄRLANDA
SEKO SJÖFOLK
SENSUS
SHOCK
SIDA ALUMNI
SJÖFARTSMUSEET 
SKUTEHAGEN SKOLA
SLM GÖTEBORG
SOCIALDEMOKRATERNA
SOCIALISTERNA
STENUNGSUNDS KOMMUN
STOLTA FÖRÄLDRAR
STORA TEATERN
STUDENTPRÄSTERNA
STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN
STUREPLANSGRUPPEN
SVALORNA LATINAMERIKA
SWEDAVIA
SVENSKA KYRKAN 
SVENSKA POSTKODLOTTERIET
SVERIGES FÖRENADE HBTQ STUDENTER
TANYA CHARIF
TCO GÖTEBORG
TEATER UPP OCH NER
THE BNB SHOW
TINA WILHELMSSON
TIP THE VELVET
TOLTORPSSKOLAN
TOXIC TWIST CREW
TOYOTA GÖTEBORG
TRANSFÖRENINGEN FPES
TRYGG, VACKER STAD 
TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN
TUVE BIBLIOTEK
TÄLTMÄSTARNA
UNG CANCER
UNG VÄNSTER
UNGA RÖRELSEHINDRADE
UNGDOM MOT RASISM
UNGDOMSMOTTAGNINGEN
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
GÖTEBORG
UTOPIA
VACKERT SEX
WENDELSBERGS TEATER- OCH 
SKOLSCEN
VICTORIASKOLAN
WISH GÖTEBORG
WISH YOU WERE QUEER
VISION
WORLD DANCE COMPANY
WORLD TANGO GÖTEBORG
VÅRDFÖRBUNDET
VÄNSTERPARTIET GÖTEBORG
VÄRLDSKULTURMUSEET
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
VÄSTTRAFIK
YAKI DA
ZAPPHOBAR
ÅHLÉNS CITY
ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB
ÖPPNA MODERATER
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