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FÖRORD
NYHETERNAS ÅR  
Under året har vi pendlat mellan förhoppning och misströstan flera gånger om. Ena stunden har prognosen för pandemins existens varit 
hoppfull, andra stunder mardrömslik. Vi på West Prides kansli har planerat och planerat om, skapat plan A, plan B och plan C. Det har 
varit oerhört påfrestande så när beskedet om öppningen av samhället äntligen kom, en månad före genomförande, blev vi överlyckliga 
om än mycket trötta. 

HBTQI-communityn har varit speciellt hårt drabbad av den isolering pandemin medförde, vilket har lett till att den psykiska ohälsan har 
ökat. Det har varit en brist på trygga mötesplatser där en kan få vara sig själv utan risk för att bli kränkt, trakasserad eller diskriminerad. 
När West Pride hägrade kände vi längtan från alla efter att ses på riktigt och uppleva gemenskap i ett tryggt sammanhang. Och vilken 
uppslutning och stämning det blev! 

Under pandemin har vi tvingats lära oss en hel del, som att det går att arbeta hemifrån, ha videomöten, men framför allt att ta del av 
upplevelser via digital livestream. Att livestreama evenemang har blivit en hygienfaktor som även ökar tillgängligheten och hjälper oss nå 
ut bredare. Vi bestämde oss ganska snart att streama så många programpunkter som det var ekonomiskt möjligt att göra.

BRUNA NYANSER I EUROPA
Året har, förutom dystra pandemiprognoser, präglats av förtryck av HBTQI-personer i flertalet europeiska länder. Bland annat införde 
Ungern en ny anti-HBTQI-lagstiftning som inte bara kriminaliserar ”propaganda” utan allt möjligt innehåll som skildrar homosexuella eller 
transpersoner. HBTQI får inte nämnas eller synas alls i unga personers närhet. Detta föranledde den uppmärksammande konflikten under 
EM i herrfotboll om Uefas beslut att inte tillåta Allians Arena att belysas i regnbågsfärger. Polen, Ryssland och Turkiet har fortsatt sin bana 
att förtrycka HBTQI-personer.  

I Belarus gjordes ett försök att genom protester där HBTQI-aktivister har varit ett synbart inslag få valet av Lukashenko att ogiltigförklaras. 
Mot bakgrund av denna utveckling kändes det extra viktigt att bjuda in och ge röst åt några av de mest kända HBTQI-aktivisterna i 
Belarus ur nätverket av oberoende och inkluderande journalister: Journalists for Tolerance. 

Under West Pride fick de möjlighet att vittna om situationen för HBTQI-personer i Belarus genom medverkan under programpunkter i 
Pride House och genom brandtal i Pride Park framför tusentals åskådare i publik på plats och online. 

Det är genom solidaritet med våra HBTQI-syskon både i Sverige och världen över som vi tillsammans kan skapa öppnare samhällen och 
göra skillnad. 

Vi ses igen snarare än du tror, 13–19 juni 2022! 

Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef 

ETT URVAL AV NYHETER 2021: 

Streaming av programpunkter 

Webbshop med merch 

Ny paradväg 

Ny venue Pride Park 

Nya samarbeten 

Ny ordförande

Nya kollegor på kansliet 

Ny flagga, progress flag 

Inspelning av kampanjfilm 

Ny festivalperiod

Foto: Jose Pablo Garcia/Unsplash



OM 

VISION 
En jämlik värld fri från fördomar och 

diskriminering. 

VÄRDEGRUND
Dessa värderingar ska genomsyra 

all verksamhet inom föreningen. 

Alla verksamma inom föreningen 

ska känna till och följa dem. Detta 

gäller även alla samarbetspartner 

och externa aktörer som på olika vis 

medverkar i festivalen. 

1. West Pride ställer sig bakom FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna, FN:s kvinnokonvention 

och FN:s konvention om barnets 

rättigheter.

2. West Pride tar avstånd från all 

form av diskriminering och förtryck 

utifrån exempelvis etnicitet, hudfärg, 

kön, könsidentitet och/eller -uttryck, 

ålder, funktionalitet, sexuell läggning, 

sexualitet, trosuppfattning eller social 

tillhörighet.

3. West Pride värnar om ett samhälle 

utan våld och hot om våld.

4. West Pride är öppen för alla som 

delar ovanstående värderingar och 

respekterar den kultur som har sina 

rötter i homosexuellas, bisexuellas, 

transpersoners, queerpersoner och 

intersexpersoners liv. 

West Pride är en konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för 

HBTQI-personer och lyfter upp normkritik och HBTQI-personers livssituation. 

Festivalen är gratis för besökarna och riktar sig i första hand till HBTQI-

personer i Göteborg och Västra Götaland, men även till en bredare allmänhet 

nationellt och internationellt. 

Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna 

och arrangera konst och kultur. Vi skapar mötesplatser och arenor genom 

samtal, reflektion och utbildning för att uppnå kunskapsfördjupning, 

attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill uppmuntra till ett öppet 

samhällsklimat och motverka fördomar och diskriminering på grund av sexuell 

läggning, könsidentitet och/eller uttryck. Genom våra arrangemang och 

samarbetspartner är vi en katalysator för positiv förändring lokalt och globalt. 

OM WEST PRIDE 
GEMENSKAP
West Pride sprider glädje. West Pride är 

en festival där människor kan mötas och 

ha roligt tillsammans. Vi erbjuder lustfyllda 

mötesplatser och tillsammanskänsla. Våra 

besökare ska känna sig stärkta i sin identitet 

och i sina livsval.

TILLGÄNGLIGHET
Alla ska kunna vara med på och ta del av West 

Pride. Vårt mål är att erbjuda programpunkter som är 

tillgängliga utifrån funktionalitet och språk. West Pride är 

en öppen festival och gratis för besökarna..

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. 

ENGAGEMANG
West Pride vill göra skillnad året om. Vi förändrar 

attityder och verkar ur ett normkritiskt perspektiv 

för ett hållbart samhälle. Genom att utbilda andra i 

HBTQI-frågor vill vi uppmuntra till ett engagemang 

som sträcker sig långt utanför festivalens tid och 

rum. Vi är solidariska med andra delar av världen.

VÄRDEORD

NYSKAPANDE 
På West Pride erbjuds konst, kultur och 

seminarier som anknyter till HBTQI-personers 

liv och rättigheter. Våra besökare ska inspireras, 

överraskas, utvecklas och förhoppningsvis 

provoceras. Utbudet ska ha en bredd, andas 

mod och vara nytänkande. Det ska finnas 

utrymme att utmanas.  

Foto: Guy Stevens/Unsplash

5



ORGANISATION
Näst efter årsmötet är styrelsen föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen sammanträder 
och fattar beslut i övergripande strategiska frågor, medan kansliet tar fram beslutsunderlag och 
beslutar i operativa frågor.
Eftersom coronapandemin fortfarande hade ett hårt grepp om hela världen och vi rekommenderades att hålla social distansering 

genomfördes årsömtet 2021 digitalt via en webbkonferens, helt utan möjlighet till fysiskt deltagande. 

STYRELSE 
Styrelsens arbete regleras av en arbetsordning antagen av 

styrelsen. Föreningen har anställda, kansliet, som på delegation 

av styrelsen verkställer de samordnande uppdragen för West 

Pride samt verkar för målen i verksamhetsplanen. Förhållandet 

mellan styrelsen och de anställda regleras genom en av styrelsen 

beslutad attest- och delegationsordning.

Styrelseledamöterna väljs på ett respektive två år, vilket innebär 

fram till årsmötet i mars 2022, respektive 2023.

På årsmötet 2021 valdes följande personer: 

LEDAMÖTER
Petra Johansson, ordförande invald 2021, 2 år kvar 

Alexandra Ward-Slotte, vice ordförande, 1 år kvar 

Tom Andersson, invald 2020, 1 år kvar

Carin Malmberg, invald 2020 1 år kvar

Richard Brodd, invald 2019, omval 2 år

Klas Nordh, invald 2019, omval 2 år

Agneta Wirén, invald 2019, omval 2 år

ERSÄTTARE (I NÄMND ORDNING)
Marina Fransson, nyval 1 år 

Karin Olofsson, nyval 1 år 

Ida Myhrman, nyval 1 år

Lars Gårdfeldt, omval 1 år

VALBEREDNINGEN
Åza Rydberg, sammankallande

Anne-Marie Ekström
Jesper Vestlund
Waldemar Wrangel

REVISORER
Jonas Jonasson, auktoriserad revisor

Peter Dahlin, förtroendevald revisor

Agneta Wirén

Richard BroddAlexandra Ward-
Slotte

Lars Gårdfeldt  
Foto: Elisabeth Ohlson

Ida MyhrmanKlas Nord  
Foto: Victoria Björnholm

Carin MalmbergTom AnderssonPetra Johansson

Karin Olofsson

KANSLI 
Under året har sex personer varit anställda på kansliet med 

varierande sysslograd och anställningsperiod. I början av året 

anställdes Malin Fallgren som kommunikatör och Sara Brown 

som vikarierande festivalkoordinator då Naida Izic gick på 

föräldraledighet. Samtidigt började Emilia Åslund som praktikant 

med ansvar för programmet till Pride House. När hennes praktik 

tog slut i början på juni ersattes den med anställning till slutet på 

oktober och då var Emilias roll programkoordinator.

ANSTÄLLDA PÅ KANSLIET
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef (100 %)

Naida Izic, festivalkoordinator (föräldrarledig)

Sara Brown, festivalkoordinator (vik. 100 %)

Jenny Gustafsson, utbildningskoordinator (60 %)

Emilia Åslund, praktik t.o.m. juni, programkoordinator t.o.m. okt

Malin Fallgren, kommunikatör (100 %)

Tasso Stafilidis, utbildare och sakkunnig i HBTQI-frågor.

PLATSCHEFER
Amanda Hellsten Romeborn, Volontärsamordning 

Anton Romanus, Pride Park 

Denice Marquez Larsson, Pride Parade 

Emilia Åslund, Pride House 

Jonathan Gill, IT-ansvar och utvecklare av volontärsystemet

Katarina Merlander, Infocentrum 

Kim Lech, Prideredaktionen

Marcus Årskog, Backstage

Martin Blomberg, Scen 

Oliver Jähnke, West Pride Ung

Ramin Amiri (Vaktcentralen), Säkerhetssamordning

Sara Brown, Samband och logistik 

MEDLEMMAR
En medlem i West Pride är antingen en privatperson eller en 

organisation. Möjligheten att vara stödmedlem finns också. 

Medlemmar har rösträtt och kan på årsmötet påverka 

West Pride som festival och förening. 

Styrelsen och kansliet har ansvar för medlemsvärvning och 

en kontinuerlig medlemskommunikation genom bland annat 

nyhetsbrev och i sociala medier. 

I november 2021 uppgick antalet medlemmar till 256 stycken, 

vilket innebär en ökning på 22 % jämfört med föregående år. 

109 är betalande privatpersoner, 125 är volontärer och 22 är 

betalande organisationer.

Emma Gunterberg 
Sachs

Naida Izic Jenny Gustafsson Malin FallgrenEmilia ÅslundSara Brown

76

Marina Fransson



Kaj Heino. Foto: Jennie Lindén

I år gick Kaj Heino-priset till Tanya Charif med motiveringen: 

Tanya Charif har i åratal drivit ett mångsidigt och engagerat arbete inom HBTQI-området 

i Göteborg med särskild tyngdpunkt på ungdomar i utsatta miljöer. Hon ligger bakom 

tillkomsten av GIA, Gays i Angered. I Göteborgs Stads HBTQ-råd har hon varit en av de 

drivande sedan rådets tillkomst 2013. 

Med sin breda och djupa kunskap om HBTQI-området, sin solida utbildning som 

socionom och sin stora erfarenhet av arbete på fältet har hon ofta tagits i anspråk för 

utredningar och projekt där hon gjort värdefulla och högkvalitativa insatser.

Allt detta sammantaget gör henne till en värdig mottagare av Kaj Heino-priset.

TIDIGARE PRISTAGARE AV KAJ HEINO PRISET:
2017: Pia Emanuelsson samt Ardeshir Bibakabadi och föreningen HOMAN

2018: Gunnar Bäckström, Adam Alian, RFSL Newcomers Göteborg och  

          Göteborgs Stads HBTQ-råd

2019: Richard Magito Brun

2020: Lars Gårdfeldt, Nasrin Pakkho, Kristoffer Pilmalm och Qviding FIF

KAJ HEINO- PRISET
Kaj Heino, som gick bort i september 2016, var en 

tongivande aktivist inom flykting-, mänskliga rättighets- 
och antidiskrimineringsfrågor. Kaj var bland annat aktiv 

i West Pride sedan festivalen grundades 2007 och 
ledamot i Göteborgs Stads HBTQ-råd.

Kaj Heino-priset instiftades 2017 av West Pride och delas ut varje år i samband med festivalen. Priset är 
en utmärkelse som ges till den eller de som verkat i Kaj Heinos anda, som aktivist inom flykting-, mänskliga 
rättighets- och/eller antidiskrimineringsfrågor. Priset kan ges till en enskild eller flera personer, men också till en 
eller flera organisationer. 

SOLIDARITETSFONDEN
Genom solidaritetsfonden bjuder West Pride in internationella gäster till festivalen som inte har 
möjlighet att leva öppet i sina hemländer på grund av förtryck och diskriminering. 

Ett av West Prides värdeord är öppenhet. Festivalen är en plats där alla ska vara trygga, där HBTQI-personer tar plats i det offentliga 
rummet och ska kunna leva öppet. 

I år valde West Pride att ge en röst åt några av de mest kända HBTQI-aktivisterna i Belarus ur nätverket av oberoende och inkluderande 
journalister: Journalists for Tolerance. Dessa två HBTQI-aktivister medverkade under panelsamtal i Pride House och höll brandtal på 
scenen i Pride Park under festivalen. 

Det senaste året har präglats av enorma protester i Belarus efter ännu ett presidentval som var uppenbart manipulerat.  
HBTQI-aktivister har varit ett synbart inslag i protesterna. Detta har varit en tydlig kontrast till grannländerna som leds av några av Europas 
mest uttalat homo-, bi- och transfoba politiker. Kraven på demokratiska val har mötts av ett aldrig tidigare skådat våld från regimen och 
massarresteringar. Denna repression har drabbat hela det civila samhället i landet som tvingats gå under jorden eller gå i exil.  

Aleh Razhkou, co-founder of 'Journalists for Tolerance' Human Rights Initiative, freelance journalist proclaims,”I am glad to be here 
around you and to have the opportunity to share my story and the story of my people. Probably you’ve already heard about the 
repressions after the presidential election last year. At the moment, there are more than seven hundred political prisoners in the country. 
Tens of thousands of Belarusians have been arrested since August 2020 for the term of 10–15 days. Among them, there were political 
leaders, human rights defenders, journalists and activists who were brave 
enough to stand up for democracy and human rights. They are tortured in 
prison, starved and, sometimes, raped. Thousands of people have left the 
country, having nothing with them. And it’s not a story from the past. It is 
happening in Belarus now.” 

Folket i Belarus behöver vår solidaritet samt påtryckning från politiker i 
demokratiska länder. West Pride visar sin solidaritet för de förtryckta  
HBTQI-personerna i Belarus. 

Aleh Razhkou

HORSES FOR HAPPINESS SAMLADE  
IN PENGAR
Under festivalen samlande den ideella föreningen, Horses för Happiness 
in pengar genom att bland annat auktionera ut betäckningsrätter. Dessa 
medel skänktes sedan till West Prides solidaritetsfond, så att vi även i 
framtiden ska ha möjlighet att bjuda in drabbade HBTQI-aktivister ifrån 
repressiva länder.

Tanya Charif. Foto: Kim Lech
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I samband med att Göteborg fyllde 400 år lyfte West Pride staden ur ett HBTQI-perspektiv och 
visade på hur vi kan ha en positiv påverkan på stadens utveckling. 

Temat för festivalen och kampanjen 2021 var ”Din tid är nu”, en blinkning till Håkan Hellströms låt, Din tid kommer (2016). Temat speglar 
den resa Göteborg har gjort från att vara känd som en bögknackarstad på 90-talet till att bli Sveriges mest HBTQI-vänliga stad. Temat 
i sig var en uppmaning till alla att kräva den plats vi har rätt till och tillsammans bygga en öppen stad. Vi har mycket att vara stolta över 
men lika mycket kvar att kämpa för. 

Temat och kampanjen skapades tillsammans med vår reklambyrå AKQA som med sin kreativitet och hantverk helt pro bono utarbetade 
kampanjen från ax till limpa. 

Kampanjfilmens handling är baserad på intervjuer med de medverkande personerna i filmen som frikostigt bidrog med sina livsberättelser 
och erfarenheter om hur det är att leva som HBTQI-person i Göteborg. Några av intervjuerna finns publicerade på vår hemsida för den 
som vill läsa mer om personerna bakom.

ORGANISK SPRIDNING
Filmen fick en fantastisk organisk spridning när den först smyglanserades i januari i samband med Göteborgs Film Festival, vilket också 
ledde till redaktionella intervjuer i Göteborgs Posten och QX.

Genom West Prides egna sociala medier fick premiären av filmen 30 574 visningar på Facebook, 2 029 visningar på Instagram och  
1 826 visningar LinkedIn. Även Göteborg & Co lade ut den i sina sociala medier.

Håkan Hellström lade också upp filmen på sitt eget Instagramkonto vilket resulterade i 61 480 visningar och 356 kommentarer.

Filmen visades på Göteborgs Film Festivals Facebook (1 300 visningar) och Instagram (844 visningar) samt skickas ut med ett digitalt 
nyhetsbrev (14 000 prenumeranter). Filmen visades också som en trailer före ett antal av de filmerna som visades under festivalen.

Även Svenska Institutet plockade upp filmen och lade ut den på festivalens första dag, 27 september, vilket ledde till 20 000 visningar på 
Facebook och 43 000 visningar på Instagram.

MEDIAKÖP
Filmen visades i sin helhet och i korta klipp på 6 och 15 sekunder på Facebook, Instagram och Youtube. Den visades även på 
storbildsskärmar runt om i Göteborg och en stor skärm i Nordstan. Genom Youtube nådde vi 528 736 stycken unika användare under 
kampanjperioden 30 augusti till 27 september, vilket kan anses som en mycket bra räckvidd.

På Facebook och Instagram genererade filmklippen en räckvidd på 235 656 med totalt 304 114 exponeringar under perioden  
17 september till 3 oktober.

MEDVERKANDE I FILMEN
Ardeshir Bibakabadi 
Lars Gårdfeldt 
Pedro Lima 
Sally Lidholm Ström 
Samantha Giovanna Rosén 
Vera Marcelo 
Vicent Bergström

David och Tilde med hjälp av Hannes Schönberg och Klara 
Goliger spelade in covern på Håkan Hellströms låt, Din tid 
kommer.

Reklambyrå: AKQA
Produktionsbyrån: Tchikana 
Mediabyrå: GroupM 
Destinationsbolag: Göteborg & Co 

TEMA OCH KAMPANJ 
DIN TID ÄR NU
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Dotter. Foto: Hampus Haara

FESTIVAL 2021

FESTIVALEN I SIFFROR
27 000 festivalbesökare

6 000 paraddeltagare

2 000 paradåskådare

215 programpunkter

16 000 räckvidd av livestream

12 000 följare på Facebook

5 400 följare på Instagram

160 omnämningar i media

1 publicerade debttartiklar

39 475 unika besök på hemsidan  
mellan 3 sep–3 okt

Förväntan inför den första ”riktiga” Pridefestivalen 
sedan restriktionerna släpptes var enorm. Staden 
fullkomligt vimlade av regnbågsfärger från flaggor 
på flaggstänger, fasader, bussar och spårvagnar 
under flaggperioden 20 september till 3 oktober. 
West Prides banér prydde stadens lyktstolpar och 
fimpomater med kluriga frågor kopplade till HBTQI 
och pride syntes lite här och var.

West Pride beslutade redan i februari att flytta festivalperioden 
2021 från juni till slutet av september då det fanns höga 
förhoppningar om att vaccineringen mot coronapandemin 
skulle ge god effekt till hösten. Som en konsekvens av 
årstiden bestämdes det också att parken skulle vara 
inomhus. Ett samarbete med Nordic Choice Hotels, som 
driver Eriksbergshallen, inleddes för att arrangera parken där. 
Eriksbergshallen smyckades till ett scenområde för konserter och 
uppträdanden, barer, restaurangområde och utställarområde.

Scenprogrammet i Pride Park har aldrig tidigare nått den nivån 
som i år, vilket vi kan tacka vår producent Anders Olsson för. En 
hög och jämn kvalitet med riktiga stjärnor i HBTQI-himlen som 
levererade akt på akt. 

Kön ringlade sig lång in till Pride Park hela helgen. Drygt 3 500 
personer besökte Pride Park.

Vi livestreamade hela scenprogrammet i Pride Park under lördagen 
och söndagen samt tre heldagar med seminarier i Pride House. 
Räckvidden av livestreamen i Pride House och Pride Park uppgick 
till 16 000. 

Lördagen den 2 oktober testade vi en ny paradväg som startade 
vid Chalmers på Gibraltarvallen och slutade i Bältespännarparken 
där DJ Gretchen mötte oss med musik och uppmaningar att ta 
festivalbåten till Eriksbergshallen. En riktigt våt men euforisk känsla 
i paraden som trotsade Göteborgsrusket och samlade 6 000 
paraderande människor och 2 000 åskådare.

Totalt besöktes West Pride av 27 000 personer. Tidigare år har vi 
endast kunnat räkna ”besök” då parken varit helt öppen, vilket har 
medfört att vi räknat samma personer flera gånger, om de stannat 
kvar i parken under flera akter. I år har vi använt klickare vid varje 
entré och har haft möjlighet att räkna det faktiska antalet besökare, 
därav är siffran mycket lägre än tidigare år.

Anders Olsson. Foto: Jonas Norén
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FESTIVALPROGRAMMET
West Pride skapar inte endast programinnehåll genom egna produktioner, det är främst i 
samarbete med kulturutövare, organisationer, institutioner och partner som programmet 
skapas. Samtliga samarbeten baseras på att alla parter står bakom West Prides värdegrund. 

Under West Pride 2021 anordnades 215 programpunkter av runt 70 programarrangörer. 137 av dessa 215 var förlagda i Pride 
House. Övriga ägde rum i Pride Park, på scenen och hos utställarna, eller runt om i staden i programarrangörernas egna lokaler. 
Programinnehållet bestod till största del av föreläsningar, workshops, filmvisningar samt paneldebatter och diskussioner. I år 
livestreamades även stora delar av programmet, både i Pride House och i Pride Park. 

West Pride strävar efter att ha ett brett program där HBTQI-frågor lyfts utifrån ett intersektionellt perspektiv. Inför festivalen arbetar 
West Pride därför med att söka upp och bjuda in nya och återkommande programarrangörer som jobbar med HBTQI-frågor, 
jämställdhet, antirasism, funkisfrågor, feminism samt konst och kultur. 2019 var ett fokusområde för att bredda programmet att öka 
antalet programpunkter som berör transfrågor. Under årets festival berörde många av programpunkterna i Pride House just detta. 
Ett annat fokusområde West Pride alltid har och arbetar med är tillgänglighet för besökare. Under 2021 års festival arrangerades 36 
programpunkter på engelska och 22 programpunkter teckenspråkstolkade. West Pride arbetar även med att kommunicera delar av 
programmet på engelska, samt syntolkning på hemsida och i sociala medier. 

PROGRAMPUNKTER 
KATEGORISERADE I 
OLIKA GENRER 

Barn och familj: 7

Engelska: 24

Fest, mingel & häng: 34

Film: 11

Föreläsning: 54

Humor: 10

Konst & utställning: 17

Musik: 33

Online-event: 68

Samtal, panelsamtal, debatt: 48

Sport: 4

Tal: 6

Teater, dans, performance art: 10

West Pride Ung: 18

Workshop: 13

Foto: Hampus Haara Edvin Sikot. Foto: Valeria Altariova
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PRIDE HOUSE OCH PÅ STAN
I konceptet Pride House samlar West Pride festivalens seminarier, workshops, filmvisningar, 
samtal och utställningar. Majoriteten av dessa programpunkter arrangeras av våra många olika 
programarrangörer, flera arrangeras även av West Pride själva.

PRIDE HOUSE 
Genom samarbeten kunde West Pride tillhandahålla lokal, personal 
och tekniker för många programpunkter. På plats fanns även 
Pride House ovärderliga platschefer och volontärer. Pride House 
huserade i flera lokaler, om än inte samma eller lika många som 
2019, på grund av coronapandemin. Lokalerna för Pride House 
var Göteborgs Stadsbibliotek, Världskulturmuseet, Biograf Göta, 
Röhsska museet och Frilagret.

Andra anpassningar och satsningar som gjordes till årets festival 
var även att 24 av Pride House programpunkter livestremades 
från Stadsbibliotekets Trappscen onsdag, torsdag och fredag. 
West Pride satsade på ett livestreamat program både för att göra 
festivalen mer tillgänglig för fler och nå ut till de som inte hade 
möjlighet att delta på plats.

Aleksa Lundberg var konferencier under hela det livestreamade 
programmet och kunde efter varje avslutat samtal eller föreläsning 
ställa dessa frågor till arrangörerna. Det var runt 25 personer 
som tittade online på varje programpunkt vilket gjorde den 
interaktiva delen värdefull. Livestreamen sändes på West Prides 
Facebooksida och finns att se på i efterhand på West Prides 
hemsida.  

137 av totat 215 programpunkter var förlagda i Pride House.  
Tack vare fina samarbeten med våra lokalpartner kunde vi erbjuda 
ett tillgängligt och kostnadsfritt Pride House för både arrangörer 
och besökare. 

PÅ STAN 
En del programpunkter hölls runt om i Göteborg och Västra 
Götaland i arrangörernas egna lokaler och regi, dessa 
programpunkter går under rubriken “På stan”.

På stan fanns något för alla åldrar. Bland annat hölls festivalens 
invigningsfest med runt 700 deltagare på Auktionsverket 
Kulturarena, arrangerad av Gunn Lundemo. På festen uppträdde 
tillexempel Julia Alfrida, Sylve och Gretchen.

Även House Of Colors firade West Pride genom att anordna 
House Of Party. Det var en festkväll för unga HBTQI-personer i 
åldern 13–19 år med bland annat open stage, musik, spel, DIY, 
film, och mingel som närmare 100 ungdomar besökte.

För de lite yngre anordnades aktiviteter i regnbågens alla färger på 
Plikta. Under veckan fokuserade de på rättighetsfrågor, pysslade 
tillsammans och samtalade om frågor som rörde temat.

Andra aktörer som anordnade programpunkter På stan var bland 
annat konstmuseet med en visning där de synliggjorde det queera 
i konsten, Bee bar med en schlager kväll och Nordic Choice 
Hotels med ett Sing Along Music Quiz.

Totalt besöktes På stan av närmare 5500 personer och vi är stolta 
och tacksamma över att flera externa arrangörer är med och 
sprider festivalen över staden.  

KONSTUTSTÄLLNING  
PÅ STADSBIBLIOTEKET
West Prides årliga konstutställning i Stadsbibliotekets utställningshall invigdes inte 
traditionsenligt på festivalens första dag utan startade istället den 21 september, sex dagar 
innan festivalveckan drog igång. På invigningsvernissagen var åtta av de femton deltagande 
konstnärerna på plats och presenterade sig själva, sin vision eller process och sina verk.

Det fanns även tid för mingel, på säkert avstånd, och under 
konstutställningens första dag besöktes den av över  
80 personer. Det genomfördes även en andra vernissage den  
29 september, som teckenspråkstolkades, där fem av 
konstnärerna deltog och presenterade sig och sina verk. Den  
29 september besöktes utställningen av närmare 180 personer. 
Totalt hade konstutställningen runt 1 300 besök.  

De olika konstformerna var fotokonst, bildkonst, skulptur, videoverk 
samt smyckeskonst. Medverkande konstnärer var Alexandra 
Papademetriou, Bittan Sarfve, Erik Malm, Eva Ochoa Blomberg, 
Gustaf Ydefeldt, Hans-Erik Karlsson Jarnvall, Irina Laaja, Kelly Wolf 
Whelan, Lex Eliot Rose, Lisa Hammar Posse, Lisa Hüls, Martin 
Johansson, Pixie Flodhammar, Tilda Bergsten och Vera Marcelo.  

Med hjälp av det Göteborgsbaserade företaget Panoram går det 
även att ta del av konstutställningen i efterhand, digitalt och i 3D 
fram till West Pride 2022. Du kan som besökare själv gå runt och 
titta på konstverken och läsa om dem och konstnärerna.  

Ett stort tack till alla konstnärer som deltog med sina verk, 
Panoram som digitaliserade konstutställningen och Cornelia Sköld 
som planerat och koordinerat utställningen! 

Foto: Emilia Åslund

Mian Lodalen & Lars Gårdfeldt. 
Foto: Emma Gunterberg Sachs

Foto: Valeria AltariovaFoto: Valeria Altariova

Ben Schiller. Foto: Valeria Altariova
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PREMIÄRVISNING AV  
JAG VILL BARA KOMMA HEM 

I år fick West Pride äran att tillsammans med Nasrin Pakkho, 
dokumentärfilmare, producent och skådespelare, anordna 
premiärvisningen av Nasrins film Jag vill bara komma hem (2021) på 
Stora Teatern. Även kortfilmen Daniels Kjol (2021) visades. Kvällens 
program som leddes av Tasso Stafilidis bjöd på fantastisk stämning, 
livemusik och panelsamtal. 

Musiken höll samma tema som filmerna och operasångerskan 
Negar Zarassi gav besökarna stark scennärvaro och vacker opera 
i högsta klass. Även Christina Kjellson och Eva Warberg bjöd på 
stämningsfull musik. Kvällen avslutades med ett panelsamtal om 
transfrågor lett av transaktivisten Sam Message med Alexandra 
Ward-Slotte, Lars Gårdfeldt och Angelica Löwdin.

Parkett och balkonger fylldes av filmentusiaster och Stora Teatern 
var helt fullsatt av personer som fick ta del av denna magiska afton. 

MEDVERKANDE I FILMEN
Ann-Christine Ruuth
Demhat Aksoy
Frida Börjesson
Isaac Persson
Orlando Deya

FINANSIÄRER TILL FILMEN
Göteborgs Stads kulturstöd
Nasrin Pakkho Film
West Pride
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Foto: Valeria Altariova

PRIDE PARADE
Pride Parade 2021 avgick 12.00 lördagen den 2 oktober  
och var därmed den första fysiska Prideparaden i Sverige 

efter att restriktionerna släppt.

Det var äntligen dags att gemensamt få fira Priderörelsen och samtidigt manifestera mot de orättvisor vi fortfarande bekämpar lokalt, 
nationellt och internationellt. 

I år presenterades en ny paradväg som egentligen skulle presenteras 2020 men som då fick ställas in. Paraden startade på 
Gibraltarvallen, gick längst med Gibraltargatan, via Viktor Rydbergsgatan, förbi Götaplatsen och sedan ner för Kungsportsavenyn med 
avslut i Bältesspännarparken. 

Nytt för i år var att det fanns en paradutropare, Tasso Stafilidis, uppe på Stadsbibliotekets balkong. Tasso presenterade alla de 47 
ekipage som deltog för åskådarna som stod tätt samlade i spöregnet längst den övre delen av Kungsportsavenyn.

På grund av årstid, väder och något sena besked i spåren av restriktioner uppskattade West Pride att årets deltagarantal för Paraden 
landade på cirka 6 000 och åskådarantalet var cirka 2 000 personer. En siffra som varken påverkade stämning eller kämpaglöd! 
Musiken från vår partner Lynk & Co:s ledarbil spred värme och härligt pepp. West Pride har en hög ambition om att kommande år 
fortsätta att förbättra paradens startområde. Vi vill arbeta vidare med musik, performances samt food och coffee trucks för att öka 
stämningen ytterligare. 

Pride Parade avslutades i Bältesspännarparken som i år hade gott om plats då Pride Park hölls i Eriksbergshallen. I 
Bältesspännarparken samlades tusentals personer för att ta del av paradavslutningen och fortsätta festen tillsammans med 
dragqueen Gretchen. Radiodängor, skön schlager och dansant house strömmade från högtalarna.  
Ständigt påhejad av den glamourösa amazonen blev impulsen att dansa omöjlig att stå emot!



PRIDE PARK ERIKSBERGSHALLEN
I år invigdes Pride Park den 2 oktober och det med besked! Då West Pride likt andra 
arrangörer verkat i en planeringsfas som präglats av ovisshet, flexibilitet och försiktighet 
var vi otroligt glada och stolta att kunna öppna upp parken helt och därmed presentera 
Sveriges första, öppna festival efter lättade restriktioner.

I år siktade West Pride högt och vi kan belåtet konstatera att vi 
tillsammans med Anders Olsson kunde presentera ett intensivt, 
färgsprakande och mäktigt scenprogram. 

För Anders var det viktigt att uteslutande boka artister och 
medverkande som antingen själva är öppna med att de är en 
del av HBTQI-familjen eller tydligt visat att de står upp för alla 
människors lika värde, rätten att alla ska få älska den en älskar och 
vara den en är. Som Anders själv uttryckte det i en intervju med 
QX inför festivalen:  

– Min dröm och förhoppning är att oavsett om en är ickebinär 
och Mellofan, är lesbisk som diggar indie, är newcommer-bög 
och gillar hårdrock eller är transperson som älskar queerig hip 
hop så ska alla hitta sitt guldkorn bland artisterna på scenen i 
Eriksbergshallen. Och känna att West Pride är MIN festival. 

Vi tror och hoppas att det som presenterades på scenen är akter 
som Communityn vill se, men även akter som lockar en större 
allmänhet och på så sätt kan hjälpa oss sprida det viktiga budskap 
som vi faktiskt har.  

Lördagens konferencierer var inga mindre än Marika Carlsson och 
Edvin Törnbom och de lämnade oss inte med en tråkig minut. 
Invigningstal hölls förutom representanter från West Pride även av 
Märta Stenevi, Eva Hessman, Tina Liljedahl Scheel och Bobby 
Oduncu och lördagens scenshow bjöd på framträdanden av bland 
annat Tove Styrke, Omar Rudberg, Dotter och SYLVE. 

Under söndagen leddes scenprogrammet utav Clara Henry och 
Moa Svan. Programmet bjöd på Standup med bland annat Petrina 
Solange, Shanthi Rydwall Menon och Skye-Ericsson. På scen 
stod även bland annat Janice, Andy E och LonelyTwin. 

Hela lördagens och söndagens scenprogram förutom Drag- & 
burlesquegalan livestreamades och vi nådde totalt 16 000 digitala 
besökare. Läs mer om livestreamen på sida 34.

KONFERENCIERER
Clara Henry 

Edvin Törnblom 

Marika Carlsson 

Moa Svan 

TALARE
Aleh Razhkou

Bobby Odunco

Emma Gunterberg Sachs

Göteborgs Stad

Lars Gårdfelt 

Märta Stenevi 

Petra Johansson

ARTISTER
Amandine X 

Andy E 

Dotter

Eido Al Fakir

Hector

ILIC 

Janice 

Julia Alfrida 

LadyPrince 

Lillasyster 

LonelyTwin 

Mandy Rich 

Melanie Wehbe 

Omar Rudberg

Patrik Jean 

Storm Dunder 

SYLVE 

TEEO 

Tove Styrke 

Valnöt 

Yung Titties

HUSBAND
Lovisa Sjöberg Nordahl  

Sabina Wärme (kapellmästare)

Stella Thors Berefelt 

TEATER
Teater Phantastisk

STAND-UP KOMIKER
Anton Skye Ericsson 

Petrina Solange 

Shanthi Rydwall Menon 

DRAG- & BURLESQUE
Admira Thunderpussy

Björta

Eden Lost

Harley Queen

Mizzen n Minx

Mr Gamble

Performing Arts School

PÅ SCEN 2021

Omar Rudberg. Foto: Hampus Haara



Harley Queen. Foto: Valeria Altariova Hector. Foto: Hampus Haara

Andy E. Foto: Kim Lech

Teater Phantastisk. Foto: Kim Lech Storm Dunder. Foto: Kim Lech

ILIC. Foto: Kim Lech

Petrina Solange. Foto: Kim LechBjörta. Foto: Valeria Altariova

Amandine X. Foto: Kim Lech



En av West Prides mest uppskattade programpunkter är den årligt 
återkommande Drag- & burlesquegalan som i år ägde rum under 
lördagskvällen.

Årets gala var fullproppad med färgsprakande artisteri. Här blandades glitter, kamp, glamour, queerness 
och hyllande av normbrytande identiteter. Publiken fick ta del av uppträdanden från dragqueens, dragkings, 
luftakrobater, dansare och glamorösa burlesque- och boylesquestjärnor. På grund av coronapandemin kunde vi i 
år inte boka internationella gästartister utan fick fokusera på artister baserade i Sverige. De som uppträdde var  
Mr Gamble, Eden Lost, Björta, Harley Queen, Mizzen n Minx, Performing Arts School samt den alltid lika 
strålande Admira Thunderpussy som även var galans konferencier.

DRAG- OCH BURLESQUEGALA

Admira Thunderpussy. Foto: Valeria Altariova



PRIDE PARK UTSTÄLLAROMRÅDE
Pride Park är inte enbart ett festivalområde med fest och underhållning. Varje år fylls parken 
med aktiviteter, utställare och möten mellan människor. Nytt för i år var att utställarna huserade i 
montrar i stället för tält och vi lyckades tillgodose allas önskemål om placering.

I år deltog 19 utställare med olika verksamheter och aktiviteter. En skillnad i år då parken hölls inomhus och mindre centralt var att drop-in 
besöken av förbipasserande minskade drastiskt, däremot befann sig målgruppen och de människorna som verkligen ville vara i parken 
där, vilket vi hoppas bidrog till meningsfulla stunder och viktiga utbyten. En mer sluten park bidrar onekligen till att platsen blir ett ännu 
tryggare rum för de som önskar det. 

Inför årets festival gjordes ett gediget arbete för att få fler 
HBTQI-föreningar att delta i parken genom att ställa ut i vår 
årliga föreningsyta. Tyvärr finns inte alltid förutsättningarna 
eller bemanningen för ett deltagande bland de föreningar 
som vi anser behöver finnas på plats och detta är 
någonting vi tar med oss och arbetar vidare med för att öka 
representationen av HBTQI-föreningar ännu mer. I årets 
föreningsmonter kunde vi förutom Stolta Föräldrar presentera 
en body art-artist som utförde boob art samt tatueraren 
Ninnileo som kostnadsfritt rekonstruerade bröstvårtor på 
personer som genomgått mastektomi efter könsbekräftande 
kirurgi eller för cancerkirurgi. 

Totalt besöktes Pride Park av ca 3 560 personer under de 
två dagar parken var öppen. Tidigare har vi inte haft möjlighet 
att räkna faktiska besökare, då parken varit helt öppen. Detta 
innebär att besökssiffrorna i år är mycket lägre än tidigare 
är, då vi förut räknat antal personer framför scen vid varje 
framträdande.

Casino Cosmopol 

FI Göteborg 

Göteborgs Stad 

Kulturförvaltnignen Göteborgs Stad

Liberalerna Göteborg

LO-distriktet i Västsverige 

Miljöpartiet de gröna 

Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland 

Polisen 

RFSL Göteborg 

SRHR-bussen

Stolta Föräldrar

TCO Göteborg 

Transföreningen FPES 

Ungdomsmottagningen i Västra  

Götaladsregionen 

Vänsterpartiet Göteborg 

Västra Götalandsregionen

West Pride Ung 

Öppna Moderater väst 
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KURAGEPRISET
I år instiftade West Prides styrelse ett speciellt pris som tillägnades Lars Gårdfeldt, präst i 
Svenska Kyrkan och styrelseledamot i West Pride styrelse.

Under årets debatt om prästers rätt att vägra viga homosexuella par gjorde Lars Gårdfeldt ett ställningstagande genom att sluta viga 
heterosexuella par. Detta uppmärksammades nationellt såväl som  internationellt. West Pride gav Lars uppmärksamhet under festivalen 
genom Kuragepriset, för hans mod att åter igen stå upp för homosexuellas rättigheter inom Svenska Kyrkan.

Motiveringen för Kuragepriset löd

för särskilt betydelsefull insats för HBTQI-personers rättigheter genom att med sitt ställningstagande att inte viga heterosexuella par 
aktualisera frågan om att lagstiftningen tillåter religiösa samfund att inte viga homosexuella par.

Foto: Frans Nilsson

Foto: Hampus Haara

Foto: Hampus Haara
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FESTIVALBÅTEN
Då Pride Park i år hölls en bit bort från centrala Göteborg var det viktigt för West Pride att 
säkerställa att den peppiga stämningen efter paraden inte dog ut. Hur då? Genom en 
festivalbåt såklart!

Som en förlängning av paraden bjöd West Pride tillsammans med våra stolta supporters SING SING upp till regnbågsparty ombord 
på Västtrafiks båt Elvy. Det blev karaoke och allsång hela vägen mellan Stenpiren och Eriksbergshallen. Båten var ett väldigt lyckat 
festivalinslag och fullsatt med resenärer åt båda riktningar.  

Vi vill tacka Västtrafik, SING SING och Styrsöbolaget för ett fint samarbete kring festivalbåten.

INVIGNINGSMINGEL 
I år fick West Pride chansen att smyginviga parken tillsammans med True Colours Cava. 

True Colours Cavan skapades för att hylla människor i HBTQI-communityn och en del av försäljningen går direkt till Regnbågsfonden. 
Smyginvigningen hölls bakom scenen innan det var dags för den officiella öppningen och gav möjlighet för partner till West Pride, artister, 
talare och samarbetspartners såsom QX och Göteborgs Stad att skapa nya kontakter och att samverka. 

Foto: Valeria Altariova

Foton: Eva Wistemar
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WEST PRIDE UNG
West Pride Ung är vår satsning för unga HBTQI-personer mellan 13–25 år. Behovet av trygga 
mötesplatser för den här målgruppen var stort efter ett år av isolering och årets aktiviteter blev 
en succé!
West Pride Ung syntes och fanns tillgängligt på alla våra festivalplatser, med ett eget fullproppat flak i Pride Parade, med programpunkter 
i Pride House och med en egen monter i Pride Park. 

I montern presenterades ett gediget program med bland annat queert musikquiz, live-podd med En gay i taget och olika workshops. 
Montern hade över 640 besök under helgen och erbjöd en fin stämning och gemenskap.

SÄKERHET 
I år hade West Pride möjlighet att genomföra det säkerhetsarbete som påbörjats inför 2020. 
Ramin Amiri, VD på Svenska Vaktcentralen, anlitades som säkerhetschef och gjorde ett 
gediget arbete inför och under festivalen.

Varje platschef har i samråd med säkerhetschef tagit fram riskanalyser över respektive område. Säkerhetsplan har vidareutvecklats och 
utrymningsplaner för nya festivalplatser har formats. Vaktcentralen har bevakat Pride House samt Pride Parade och har tillsammans 
med West Pride haft tät kontakt med polis och myndigheter gällande säkerhetsfrågor. Vaktcentralen har även levererat hjärtstartare och 
radioapparater till festivalen.

TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglighet är ett av West Prides värdeord och präglar hela verksamheten, digitalt och fysiskt 
på plats i Pride House och Pride Park. I begreppet tillgänglighet ingår också att festivalen är 
gratis för besökarna, så att alla som vill och står bakom vår värdegrund ska ha möjlighet att ta 
del av festivalen, även de med ont om pengar. 

West Pride ingick 2020 partnerskap med Creative Point, ett kulturprojekt inriktat på att tillgängliggöra evenemang. Inför festivalen fick alla 
på West Pride-kansliet samt alla platschefer utbildning om tillgänglighet och bemötande av Creative Point. 

Nytt för i år var arbetet med att livestreama delar av festivalen från Pride House och Pride Park där ett av huvudsyftena var att göra 
festivalen mer tillgänglig för personer som av olika skäl inte kan delta fysiskt på plats. Hela livestreamen spelades in och finns att se i 
efterhand på vår hemsida. Läs mer om livestreamen på sida 34.

Under verksamhetsåret har West Pride i samtliga sociala medier, på sin hemsida och i andra digitala kanaler arbetat med tillgänglighet. 
Däribland syntolkning av bilder för personer med synvariationer och lättläst text för de som haft behov av det.

West Pride arbetar för att erbjuda olika alternativ och anpassa tillgängligheten under festivalen. På de lokaler som främst används 
för programpunkter i Pride House ställs krav på framkomlighet och tillgänglighet. Hörslingor erbjuds i de flesta lokaler. För att 
göra festivalens program tillgängligt för olika målgrupper brukar West Pride erbjuda professionell teckenspråks- och syntolkning 
av utvalda programpunkter. I Pride Park fick vi hjälp av Creative Point som gjorde en tillgänglighetsrapport av Eriksbergshallen. Vi 
teckenspråkstolkade hela scenprogrammet.

Ytterligare ett grepp om tillgänglighet vi gjorde var att ta fram två olika kartor till festivalen som fanns att ta del av på hemsidan och fysiskt 
på våra Infocentrum. Den ena var en platskarta över Eriksbergshallen och den andra var en evenemangskarta över var de olika Pride 
House institutionerna finns, var paraden startade och slutade, var Eriksbergshallen ligger samt vilken sträcka festivalbåten körde. Läs mer 
om kartorna på sida 11.

West Pride har en bit kvar innan hela festivalen är så tillgänglig som vi önskar, men utifrån våra resurser försöker vi ständigt förbättra oss. 
Vårt arbete för att vara en tillgänglig festival ska genomsyra samtliga områden och fortsätter att vara en prioritering även nästkommande 
verksamhetsår.

Foto: Eva Wistemar

Foto: Kon Karampelas/Unsplash



LIVESTREAMING
Då det fortfarande rådde stor osäkerhet kring restriktioner inför festivalen och det fanns fara för 
smittspridning beslutade West Pride i ett tidigt skede att livestreama så många programpunkter 
som var ekonomiskt möjligt.

Ett av West Prides värdeord är tillgänglighet och vi anser att alla som önskar ska kunna ta del av festivalen oavsett fysiskt, psykiskt 
eller ekonomiskt hinder. West Pride strävar även efter skapande av trygga mötesplatser för HBTQI-personer vilket inte nödvändigtvis 
innebär fysiska platser.

Hela scenprogrammet i Pride Park livestreamades förutom Drag- och burlesquegalan på grund av upphovsrättsliga skäl. I Pride House 
livestreamades allt från Stadsbibliotekets Trappscen under onsdagen, torsdagen och fredagen. Till livestreamen i Pride House anlitade 
West Pride en person att moderera den digitala chatten för att öka ett interaktivt deltagande för de som deltog digitalt. Bland annat så 
vidareförmedlade personen frågor från digitala besökare till konferencieren Aleksa Lundberg.

Årets livestream sändes via West Prides Facebook och delades sedan vidare på andra plattformar såsom vår egen hemsida, Göteborg 
Direkts och Expressen GTs hemsidor. Det finns även inspelad version av livestreamen att titta på i efterhand på West Prides hemsida.

KOMMUNIKATION 
Under det gångna året har West Prides kommunikation fokuserat på spridningen av West 
Prides kampanjfilm samt att synas mer enhetligt på våra sociala medier och via hemsidan. Vi 
har även lanserat hemsidan på engelska för att nå en bredare målgrupp.

AKQA, tidigare Grey Gothenburg, har fortsatt stötta West Pride på guldpartnernivå med sina reklambyråtjänster under 2021. Bland annat 
har AKQA skapat kampanjfilmen som skildrar sju HBTQI-personers upplevelser i Göteborg. GroupM har gått in som bronspartner och 
hjälpt oss med mediaköp och sökordsannonsering. Materialet var rörliga klipp från kampanjfilmen med kortare text som uppmuntrade till 
deltagande i West Pride festivalen och de som klickade på annonsklippen kom direkt till www.westpride.se.

Det primära målet för alla kampanjdelar var att öka räckvidden och nå ut till fler. 

MEDIEKAMPANJ
Filmen visades i sin helhet och i korta klipp på 6 och 15 sekunder på Facebook, Instagram och Youtube. Den visades även på
storbildsskärmar runt om i Göteborg och en stor skärm i Nordstan. Genom Youtube nådde vi 528 736 stycken unika användare under
kampanjperioden 30 augusti till 27 september, vilket kan anses som en mycket bra räckvidd.

På Facebook och Instagram genererade filmklippen en räckvidd på 235 656 med totalt 304 114 exponeringar under perioden
17 september till 3 oktober. Läs mer om kampanjen och dess organiska och betalda räckvidd på sida 12 och 13.

SÖKORDSANNONSERING
Sökorden innehöll bland annat olika konstellationer med pride, HBTQI, festival och Göteborg och totalt antal klick uppmättes till 14 029. 
Totalt nåddes 50 966 personer och klickfrekvensen var på 27,53 %. Kampanjdelen var med andra ord väldigt lyckad då nästan var tredje 
person klickade sig vidare till hemsidan. 

PRIDE PARK

Flest antal tittare samtidigt: 1 895

Räckvidd*: 13 272

Reaktioner: 8 367

Kommentarer: 5 768

Delningar: 73

*Antal personer som har sett ditt inlägg minst en gång.  
Räckvidd skiljer sig från exponeringar, som kan inkludera flera 
visningar av dina inlägg från samma person.

PRIDE HOUSE

Programpunkt med flest tittare: ”Transinkluderande feminism” 
med RFSL samt ”How to be a more inclusive colleague” med 
Volvo Group och Özgün Yilmazok. Båda programpunkterna hade 
45 tittare vardera.

Snitt antal tittare per programpunkt: 25,5

Räckvidd*: 12 734

Reaktioner: 366

Kommentarer: 213

Delningar: 34

Foto: Valeria AltariovaAleksa Lundberg. Foto: Elisabeth Ohlson
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ANNONSER
I år annonserade vi som vanligt i QX men även i Nöjesguiden Göteborg och i Djungeltrumman. Vi fick också annonsutrymme på 
Djungeltrummans nyhetsbrev samt synlighet på Boplats Göteborgs hemsida. Annonsmaterialet var stillbilder från kampanjfilmen 
tillsammans med en uppmanande text att besöka årets festival. 

I QX hade vi tre helsidesannonser som var med i utgåvorna nummer 7, 8 och 9. Utgivningsdatum var 30 juni, 28 juli respektive 1 
september. I Nöjesguiden hade vi en kvartsidesannons till utgåva nummer 8 som gavs ut 24 augusti. I Djungeltrumman hade vi 
en kvartsidesannons till utgåva nummer 7 som gavs ut 1 september. För nyhetsbrevet fick vi annonsplats som gick ut 22 och 29 
september.

FACEBOOK
På West Prides Facebooksida har samma inlägg postats som på Instagram. 11 698 personer följer West Prides på Facebook vilket 
motsvarar en ökning på 13 % jämfört med föregående år. Enligt den statistik vi har tillgång till via Facebook Business Manager är 
könsuppdelningen 74 % kvinnor och 26 % män. Geografiskt sett kommer de flesta användarna från Sverige vilket motsvarar 90 % varav 
Göteborg toppar med 45 %. Näst största område är Stockholm med 6,5 % och därefter kommer områden längs med västkusten eller 
kranskommuner till Göteborg. 

Inför festivalen arbetade vi med Facebookevenemang för de olika delarna under festivalen, så som Pride House, Pride Park, Pride 
Parade, Drag- och burlesque galan samt stand-up showen. Både Pride House och Pride Park omvandlades inför festivalen till online-
evenemang vilket möjliggjorde för oss att livestreama program från Stadsbibliotekets Trappscen respektive scenshowen i Pride Park. 
Syftet med de olika Facebookevenemangen var att synas mer och uppmärksamma festivalens olika delar. 

Det mest gillade inlägget har 258 gilla-markeringar och det mest kommenterade inlägget 29 kommentarer. Inläggen postades den  
26 september respektive den 2 oktober och innehåller bilder och text om regnbågsflaggningen respektive sammanfattning i text och bild 
av Pride Paraden. Inlägget med störst räckvidd nådde hela 31 270 personer och var sponsrat med en budget på 4000 kronor.  
Inlägget postades den 14 september och handlar om den stora öppningsfesten.

Vi fick många fina kommentarer och meddelanden både under och efter festivalen. Citatet ovanför är ett Facebookmeddelande som vi 
blev berörda av och stolta över. 

”Vill rikta ett stort tack för en jättefin festival. Överraskade min son med ett besök under lördagen och 
jag har nog aldrig sett honom så lycklig och så hemma. Det är inte lätt att komma från en liten ort på 
landsbygden och inte känna att man passar i alla tråkiga normer. Efter festivalen så känns det som att 
han för första gången har en tillhörighet och han är så mycket gladare.”

          - Förälder till HBTQI-person

Skärmdump från Boplats Göteborgs hemsida
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HEMSIDA
West Prides hemsida är informationsbasen för vår verksamhet. Viktig information med allt kring festivalen, organisationen och 
utbildningsverksamheten finns på både svenska och engelska som en del av vårt tillgänglighetsarbete. West Pride arbetar kontinuerligt 
för att göra hemsidan tillgänglig och förbättra UX-designen, samt att senaste informationen ska finnas på plats i tidigt skede. Den stora 
förändringen som skedde på hemsidan var satsning på en bättre engelsk version.

Mellan 3 september och 3 oktober har 39 475 användare varit inne 166 355 gånger på vår hemsida. Cirka 75 % använder svenska och 
cirka 17,5 % engelska som språk på sina webbläsare. Resterande språk är bland annat danska, norska, franska och spanska.

Totalt har 40 nyheter postats på hemsidan varav 8 av dem finns som engelsk översättning.

SOCIALA MEDIER
INSTAGRAM
Under året fram till november 2021 har West Pride postat 220 inlägg på Instagram samt ett antal stories. Under perioden 3 september till 
3 oktober postades 118 inlägg vilket motsvarar 54 % av årets dittills alla inlägg. Det visar på hur mycket tid och resurser som läggs under 
den mest intensiva festivalperioden. 

5 420 personer följer West Pride på Instagram vilket motsvarar en ökning på 32 % jämfört med föregående år. Under perioden  
3 september till 3 oktober ökade antalet följare med 1 012 vilket motsvarar 19 % av totala antalet följare vilket är ett gott resultat på de 
118 inlägg som postades under den perioden. 

Enligt den statistik vi har tillgång till via Facebook Business Manager är könsuppdelningen 72,5 % kvinnor och 27,5 % män. Vi hade 
gärna sett att fler alternativa könstillhörigheter då tvåkönsnormen är problematisk. Geografiskt sett kommer de flesta användarna från 
Sverige vilket motsvarar 56 % varav Göteborg toppar med 27 %. Näst största område är Stockholm med 4 %.

Det mest gillade och kommenterade inlägget har 1 077 gilla-markeringar och 29 kommentarer. Inlägget postades den 3 oktober och 
sammanfattar första dagen på Pride Park i ett bildspel. Inlägget med störst räckvidd nådde hela 4 837 personer. Inlägget postades den  
2 oktober med bilder från paraden och citat från paraddeltagare.

Foto: Lucas Sankey/Unsplash



REGNBÅGSTRAPPA I ANGERED 
Verksamheten Sätt färg på Göteborg jobbar med att utbilda 
arbetslösa ungdomar till Yrkesmålare. I somras målade deras 
deltagare en trappa inför stadens 400-årsjubileum som en hyllning 
till West Pride festivalen. Prideflaggans färger målades vågrätt på 
en stor trappa i Angered som leder ner till Lärje/Angeredsån och 
vidare till Storås.

–Vi är stolta över vår trappa och vad den representerar, samtidigt 
som våra deltagare får plats i det offentliga rummet så representerar 
den mycket mer än så, säger projektledaren Ahmed Bayati.

FIMPOMATER
Likt tidigare år samarbetade West Pride med Trafikkontoret i 
Göteborgs Stad och tog fram fimpomater som placerades runt om 
i staden. Användning av fimpomater är ett populärt och kreativt sätt 
att synas och marknadsföra festivalen. Fimpomaterna placerades 
ut under vecka 36–37.

PLACERINGAR AV FIMPOMATER 2021
Andra långgatan, Linné
Brunnsparken
Drottningtorget
Järntorgsgatan, Pustervik/Linné
Kungsportsplatsen
Mariagatan, Majorna
Resecenter Frölunda torg
Vasagatan, Valand

Foto: Malin Fallgren Foto: Emma Gunterberg Sachs

Foto: Ahmed Bayati

Foto: Valeria Altariova

FLAGGNING OCH BANÉR
Göteborg har utmärkt sig genom att vara den stad som flaggar mest och längst 
i hela Europa. I år vajade ett tusental flaggor runt om i stan under West Pride. 
Bland annat är det Göteborgs Stad, organisationer, företag, olika skolor och andra 
inrättningar som flaggar. 

Årets flaggperiod varade i två veckor, 20 september till 3 oktober och tillsammans 
med den tidiga höstens färger blev Göteborg en färgbomb av regnbågsflaggor. Av 
alla flaggor som hissades hyrde West Pride ut 254 flaggor, både regnbågsflaggor 
och progress flags, till 40 olika verksamheter och organisationer. Varje flagga kostar 
500 kr att hyra och 1000 kr att köpa. West Pride säljer även regnbågsflaggor i 
modell som bordsflaggor.

Längs flera centrala stråk i Göteborg sattes West Pride-banér upp på lyktstolpar för 
att uppmärksamma festivalperioden. Som vanligt pyntade Västtrafik sina spårvagnar 
och bussar med regnbågsflaggor.

VÄGGMÅLNING
Som en del av årets kampanj gjorde konstnären Sofia Elida ett konstverk om 
3x10 meter på ett av Västlänkens byggplank längs med Norra Allén, i närheten 
av Hagakyrkan. Konstverket uppfördes 12–13 juli och är en tolkning av den 
mäktiga scenen från kampanjfilmen där Lars Gårdfeldt står i en kyrka iklädd en 
vacker klänning. Projektet genomfördes i samarbete med AKQA, Sofia Elida, 
Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad och Trafikverket

Foto: Emma Gunterberg Sachs

CITYDRESSING
AFFISCHER
Årets affischer är baserade på kampanjen och temat ”Din tid är nu” (se sida 12) och finns i fyra olika upplagor. Affischerna sattes upp 
runtom i centrala Göteborg från juli till september. Efter programsläpp 13 augusti hade vi även en affisch med artistnamn för att lyfta de 
uppträdande artisterna i Pride Park.



Angered
Bäckebol E6
Delsjömotet (två stycken)

Gamla Ullevi
Korsvägen/Svenska Mässan
Kungsportsavenyn

Lundbyleden
Nordstan
Scandinavium (två stycken) 

Ullevi (tre stycken)
Ullevikorset

FESTIVALARMBAND
Varje år tar West Pride fram ett festivalarmband som delas ut gratis till festivalens besökare. Armbandet delas ut hos våra Infocentrum 
och är kopplat till en rad olika erbjudanden som vi skapar tillsammans med aktörer i stan. Det bidrar även till en synlighet för festivalen 
och skapar en tillhörighet för de personer som bär det. Att bära West Prides festivalarmband är också ett ställningstagande, att visa sitt 
tydliga stöd för det festivalen står för och HBTQI-frågor i stort. 

2019 delade vi ut 8 000 festivalarmband som tog slut redan på lördagen så inför årets festival tryckte vi 12 000 i hopp om att de skulle 
gå åt. Tyvärr visade det sig att intresset inte var lika stort i år vilket dels kan bero på tidpunkten för festivalen och att Coronapandemin 
fortfarande var aktiv så många inte vågade ta sig ut. Det kan också bero på att erbjudandena inte lockade tillräckligt. Detta tar vi givetvis 
med oss till 2022 och börjar arbeta med att få in fler erbjudanden i god tid, samt se över hur många festivalarmband som är rimligt att 
trycka. 

ERBJUDANDEN SOM VAR KOPPLADE TILL ÅRETS FESTIVALARMBAND

Condeco
Göteborgs Symfoniker
Hard Rock Café rock shop
Scorett Nordstan
St Agnes Kafé, Röhsska Museet

Foto: Malin Fallgren
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GMMM – STORBILDSSKÄRMAR
GM Moving Message, eller GMMM-skyltar, är storbildsskärmar som finns runtom i Göteborg och hela Sverige, ofta i anslutning till större 
motorleder eller där många människor normalt sett rör sig. I år fick West Pride låna utrymme i några av stadens GMMM-skyltar där vår 
kampanjfilm rullade tillsammans med material från andra aktörer. 

GMMM-SKYLTAR DÄR 
WEST PRIDES KAMPANJFILM VISADES



INFOCENTRUM
West Prides Infocentrum är mötet mellan 
West Pride och stadens invånare. På 
Infocentrum kan besökare ta del av festivalens 
programutbud, hämta upp festivalarmband, bli 
medlem eller köpa merch och flaggor. 

Volontärerna på Infocentrum gör även sitt bästa för att svara på 
frågor som rör festivalen eller West Pride som organisation. Nytt 
för i år var att vi sålde vår egen merch på alla Infocentrum förutom 
det i Stadsbiblioteket. De flesta som besöker något av våra 
Infocentrum gör det för att ta del av festivalprogrammet eller hämta 
festivalarmband och det är en uppskattad del av festivalen. 

NORDSTAN
Vårt största Infocentrum fanns i Nordstan och nytt för i år var 
att vi kunde vara i den före detta Turistinformationen i hjärtat av 
det stora köpcentret. Lokalen har glasfönster vilket gjorde att vi 
syntes väl. Dessutom fanns det gott om utrymme att sätta upp 
information så besökare kunde komma in till oss för att i lugn och 
ro ta del av informationen som vi satte upp på väggar, både in och 
utvändigt. Vi fick även låna en klädbock för att visa merch som vi 
sålde. Infocentrum Nordstan hade flest besökare med rekord på 
fredagen 1 oktober med hela 391 besökare. 

STADSBIBLIOTEKET 
På Stadsbiblioteket hade vi ett mindre Infocentrum i anslutning till 
konstutställningen. Vid detta infocentrum fanns mindre information 
och möjlighet att hämta festivalarmband. 

PARADSTART 
Infocentrum stod i ett mindre tält vid paradstart, precis där 
ledarbilen stod och så småningom ledde paraden. Vid detta 
Infocentrum var mest fokus på att dela ut festivalarmband och sälja 
merch till paraddeltagare. Vi hade även en mycket uppskattad 
glitterstation där paraddeltagare kunde få låna glitter att sminka sig 
eller varandra med.

ERIKSBERGSHALLEN
Precis efter garderoben stod Infocentrum i Eriksbergshallen, 
fullspäckad med all information som rör festivalen och i synnerhet 
det som skulle hända och händer i Eriksbergshallen. Även här 
hade vi merch till salu samt såklart festivalarmbandsutdelning.  

INFOCENTRUM POP-UP
Under ”vanliga år”, det vill säga år utan coronapandemi, brukar 
West Pride synas inför festivalen genom Infocentrum pop up 
på exempelvis kulturhus eller bibliotek runtom i Göteborg och 
regionen. Under dessa tillfällen informerar och peppar vi infor 
festivalen samt informerar om West Pride och vårt arbete. 2021 var 
det inte möjligt att göra någon pop up då Folkhälsomyndighetens 
restriktioner inte tillät oss att arrangera Infocentrum pop up. 

Foto: Christine Andersson

Foton: Emma Gunterberg Sachs
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MERCH OCH WEBSHOP
2021 kunde vi äntligen lansera vår webshop med West Pride-
merch. Arbetet drog igång i början på året med inköp och 
modellfotografering av produkter för att sedan ta fram själva 
webshopen. Allt var klart för att ta första beställningen  
1 september. 

VÅRA PRODUKTER
T-shirt och tygkasse i ekologisk bomull, slitstarkt paraply, mugg 
och gnuggistatuering. Sedan tidigare säljer vi även mindre 
bordsflaggor och fullskaliga flaggor. 



EVENEMANG OCH SAMARBETEN

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS SAMRÅD FÖR HBTQI 
En gång per kvartal träffas West Pride och andra företrädare från organisationer som främjar homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, 
queerpersoners och intersexpersoners rättigheter. Samrådet fokuserar på ojämlikhetsfrågor kopplade till heteronormer, könsidentitet, 
könsuttryck och sexualitet. Samrådet har bland annat som uppgift att bidra till framtagande av den regionala utvecklingsstrategin för 
2021–2030. 

AICENTER, GENDER EQUALITY AND DIVERSITY COMMITTEE 
West Prides verksamhetschef, Emma Gunterberg Sachs är invald i styrelsen för AICenters kommitté för Jämställdhet och mångfald. 
AICenter är ett offentligt affärsekosystem som styrs av olika kommittéer. Målet för verksamheten vilar på tre pelare: jämlikhet, trygghet och 
säkerhet i AI-branschen. De förser företag med riktlinjer, certifierade utbildningsprogram och certifieringar gällande jämställdhet, trygghet 
och säkerhet inom AI. 

KALMARSUND PRIDE 
Inbjuden av Linnéuniversitetet höll verksamhetschefen ett digitalt 
föredrag om situationen för HBTQI-personer i Sverige och om 
Homofobiterapi kan vara en del av lösningen den för Kalmarsund Pride 
den 31 augusti. 

FRIHAMNSDAGARNA − SVERIGES NYA 
ARENA FÖR FRIA SAMTAL 
Under 3 och 4 september fylldes Frihamnen med människor som 
värnar demokratin för att nätverka och lyssna eller medverka under 
det som kallats, Göteborgs svar på Almedalen. Även här höll 
verksamhetschefen på West Pride ett seminarium om situationen för 
HBTQI-personer i dagens Sverige och berättade om en ny metod för 
att motverka homofobi – som ett svar på omvändningsläger.

Foto: Emilia Åslund

NORDIC INTERPRIDE CONFERENCE, 
INTERPRIDE REGION 11 
Den 6 februari samlades de nordiska prideorganisationerna digitalt 
under en heldagskonferens som behandlade frågor såsom hur 
pandemin påverkat den egna verksamheten och hur utmaningarna 
har hanterats. Planerna för World Pride och Epoas (European Pride 
Organisers Association) och Interprides årsmöte presenterades 
även. 

WORLD PRIDE 2021, MALMÖ OCH 
KÖPENHAMN 
West Pride deltog under World Pride som hölls i Malmö 
och Köpenhamn under augusti 2021. Bland annat höll 
verksamhetschefen ett hybridföredrag i Pride House i Malmö den 20 
augusti som handlade om situationen för HBTQI-personer i Sverige 
och om Homofobiterapi kan vara en del av lösningen. Delar av 
styrelsen och kansliet representerade även West Pride under Pride 
Parade i Köpenhamn. 

PRESS OCH MEDIA
Mellan 15 oktober 2020 och 14 oktober 2021 (12 månader) har West Pride omnämnts 160 
gånger i media med 26,6 miljoner visningar, exklusive Facebook, enligt Cision. Detta är 69 fler 
gånger än under 2020 gånger vilket kan härröras till det inte genomfördes någon festival 2020 
på grund av pandemin. 

Inslag i radio och TV samt i papperstidningar är inte medräknande i statistiken. Bland toppkällorna online finns QX, Göteborgs-Posten, 
Sveriges Radio Online och Expressen Online. Vad gäller etermedia har West Pride medverkat i radio flera gånger, bland annat i 
direktsända intervjuer i P4. En debattartikel om situationen för HBTQI-personer i vissa europeiska länder publicerades i Göteborgs Posten 
den 24 juni (se nästa sida). 

De två belarusiska aktivister som besökte West Pride (se sida 9) var flitiga i sin rapportering kring West Pride och publicerade flera artiklar 
på ryska och belarusiska online på https://gpress.info. En podd tillsammans med verksamhetschefen spelades också in och sändes på 
www.gaypress.eu
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DEBATTARTIKEL I GP
Göteborgs Posten tillfrågade verksamhetschefen, Emma Gunterberg Sachs, om hon kunde 
skriva en debattartikel på det då aktuella ämnet om att belysa en fotbollsarena i Tyskland i 
regnbågsfärger under matchen mellan Tyskland och Ungern under herrarnas EM i fotboll.

STÅ UPP FÖR ALLAS LIKA VÄRDE – 
BOJKOTTA UEFA

Debatt Uefa säger nej till att lysa upp arenan i München 
i regnbågens färger under matchen mellan Tyskland och 
Ungern. De menar att det kan ses som en politisk handling. 
Men att stå för HBTQI-rättigheter är i grund och botten 
att värna om principen om allas lika värde, skriver Emma 
Gunterberg Sachs, verksamhetschef West Pride. 

Är HBTQI-rättigheter en politisk fråga som bör hållas borta från 
sportsammanhang över huvud taget? Ja, det tycker förmodligen 
Viktor Orbán, premiärminister i Ungern som står bakom 
den nya anti-HBTQI-lagstiftning som inte bara kriminaliserar 
”propaganda” utan allt möjligt innehåll som skildrar homosexuella 
eller transpersoner. HBTQI får inte nämnas eller synas alls i unga 
personers närhet. 

Stadsfullmäktige i München vill lysa upp Allianz Arena i regnbågens 
färger under mötet mellan Tyskland och Ungern idag under 
pågående EM i fotboll som en protest mot den nya lagen i 
Ungern. Uefa, som hävdar att de är en politiskt och religiöst neutral 
organisation, har sagt nej till detta. 

Den stora frågan är om allas lika värde är en ren politisk fråga eller 
en allmänmänsklig rättighet? De flesta, skulle jag vilja påstå, håller 
med om det senare, en mänsklig rättighet! Enligt FN:s konvention 
om mänskliga rättigheter från 1948 är alla människor födda fria och 
lika i värde och rättigheter. Konventionen hävdar också att alla är 
lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan 
diskriminering av något slag. 

SOM ATT PROKLAMERA FÖR RASISM 

Hur kan Europa med alla olika nationers fotbollsförbund bara stå 
och se på när Uefa förbjuder regnbågsfärger för att inte stöta sig 
med Ungern och andra liktänkande länder? Varför agerar inte 
resten av Europa starkare? Uefas handlande kan likställas med att 
offentligt proklamera att rasism och sexism ska accepteras. Det 
skulle anses som absurt och väcka stor anstöt bland allmänheten. 
Varför väcker inte diskriminering av HBTQI-personer lika stort 
motstånd? 

Uefa ger legitimitet till diktaturer och stater som förtrycker sin 
befolkning genom att låta dessa länder få licenser och arrangera 
matcher. Det är direkt fientligt och djupt kränkande mot alla 
fotbollsutövande HBTQI-personer. 

SKILLNADER I EUROPA 

Ilga Europe (The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and 
Intersex Association i Europa) sammanställer ett årligt index som 
rankar 49 länder i Europa efter deras HBTQI-rättigheter, lagstiftning 
och policyer. Även hänsyn tas till situationen för asylsökande 
HBTQI-personer, hatpropaganda, hatbrott, utbildning, familjepolitik, 
mötesfrihet, hälsa och lagstiftning gällande erkännande av 
könsidentitet- och uttryck samt kroppslig integritet. 

I årets rapport hamnar endast 13 av 49 länder på ”grönt”. 12 
länder ligger inom den ”gula” zonen och 13 länder inom den  
”röda” zonen. Ungern, som i och för sig inte hade genomfört sin 
anti-HBTQI lagstiftning vid mättillfället, hamnar på gult. Trenden är 
tydlig, polariseringen i Europa borgar för ökade rättigheter i vissa 
länder men det motsatta i andra. De framsteg som gjorts och 
tagits för givna har visat sig vara ytterst labila och är utsatta för 
antidemokratiska och konservativa rörelser i Europa. 

IDEELLA ORGANISATIONER OCH 
PROPAGANDALAGAR 

Ungerns och Polens agerande med sina repressiva regeringar 
har minskat sina länders demokratiska spelrum och utrymmet 
för civilsamhället avsevärt. Detta har skapat rubriker världen över 
och många européer är oroliga att även andra regeringar ska 
följa dessa länders exempel. Bland annat syns redan sådana 
tendenser i Turkiet, Azerbajdzjan, Belarus och Bulgarien. 

Ryssland har bland annat ett lagförslag för att begränsa 
ideella organisationers arbete, vilket tar deras redan 
repressiva ”propagandalag” till en ny nivå. Sedan 2013 är det 
olagligt att sprida information om ”icke-traditionella sexuella 
sammansättningar” till barn i Ryssland. 

”Det räcker inte att snällt protestera här hemma utan det enda som 
skulle ge resultat är att bojkotta Uefa.” 

Denna lagstiftning har i sin tur försämrat situationen för HBTQI-
personer och lett till ökade fördomar, homofobi och stigmatisering. 
Detta ledde också till att Disneyfilmen ”Skönheten och odjuret” 
blev barnförbjuden i Ryssland, efter att en gay-scen i filmen pekats 
ut som ”uppenbar, skamlös propaganda för synd och perversa 
sexuella relationer” av en parlamentsledamot. 

I regionen har hatpropaganda ökat markant i media och online 
samt även från politiker, enligt Ilga Europe. Även vissa religiösa 
ledare har skyllt covid-19 på HBTQI-personer. 

Slutsatsen blir dessvärre att läget för HBTQI-personer i Europa inte 
alls ser speciellt ljust ut. Detta innebär att det är desto viktigare 
att ”de gröna” länderna i Europa höjer sina röster och utövar sitt 
inflytande. Det räcker inte att snällt protestera här hemma utan 
det enda som skulle ge resultat är att bojkotta Uefa. Uppmana 
landslagen att inte delta i Uefas EM om inte mänskliga rättigheter 
kan respekteras! 

Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef West Pride
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WEST PRIDES 
UTBILDNINGSVERKSAMHET 
SKOLOR 
Den psykiska ohälsan hos unga HBTQI-personer är tyvärr fortsatt 
alarmerande hög. En av de starkaste anledningarna till otrygghet 
är kränkningar och mobbning i skolan, men också en avsaknad 
av förtroende för lärare och skolpersonal. En undersökning gjord 
av Region Skåne (2018) visade bland annat att 49 % av unga 
transpersoner helt saknar förtroende för sin skola. Det är även 
vanligt att unga HBTQI-personer upplever att de tvingas utbilda 
sina lärare inom HBTQI-frågor. 

West Pride lägger därför stort fokus på utbildning och 
kunskapsförmedling till skolpersonalen för att förskjuta ansvaret 
från elever och unga till lärare, ledare och andra vuxna. Året runt 
arbetar vi med dels ett skolprogram anpassat för enstaka insatser 
på skolor runt om i regionen, dels med fokusskolor. Att vara 
fokusskola innebär en djupare utbildning för all personal på skolan, 
samt stöd och löpande konsultation i likabehandlingsarbetet under 
hela året.

SKOLPROGRAMMET 
I vårt skolprogram har vi samlat de kostnadsfria aktiviteter som 
West Pride erbjuder. Det innefattar såväl teater och föreläsningar 
som workshops med aktiviteter som passar från förskoleklass upp 
till gymnasiet. Vi har även ett långvarigt samarbete med Göteborgs 
museer, där vi tar fram en museilektionsguide med inriktning på 
normkritik och HBTQI-frågor som uppdateras varje termin.

Som en sista del i skolprogrammet finns våra kostnadsfria 
lärarguider, indelade på skolår F–3, 4–6, 7–9 samt gymnasiet. 
Där har vi samlat litteratur och film med HBTQI-fokus och/eller 
normkritiskt perspektiv som kan användas i undervisningen. Här 
finns även tips och stöd till läraren, för egen kompetenshöjning 
och för lektionsupplägg med elever. Innehållet i lärarguiderna 
uppdateras årligen. 

Inför varje läsår uppdaterar West Pride även sitt skolprogram 
och skickar ut till skolor i Göteborg och Västra Götaland. Våra 
lärarguider sprids dock till skolor över hela Sverige. Under läsåret 
2020/2021 har West Pride utbildat skolpersonal och elever 
på 18 olika skolor i Göteborg och Västra Götaland, samt på 2 
skolor i övriga Sverige. På skolorna utbildade vi 3 955 elever. 
Siffran är något lägre än tidigare år då coronapandemin medförde 
restriktioner som gjorde att vi under större delen av vårterminen 
inte kunde åka ut till skolorna. 

Skolorna visade överlag lågt intresse för att ersätta de fysiska 
besöken för eleverna med digitala versioner. Vi kunde däremot 
genomföra personalutbildningar både fysiskt och digitalt och har 
under läsåret utbildat ungefär 450 lärare och skolpersonal på 12 
olika grundskolor samt folkhögskolor i grundläggande HBTQI-
kunskap, inkludering och bemötande. En liten ökning jämfört med 
tidigare år.

UTMANINGAR I SKOLAN 
Under läsåret har vi dels haft en utmaning i vårt skolarbete på grund av coronapandemin, som innebar att vi under större delen av 
vårterminen 2021 inte kunde komma ut till skolor med fysiska besök. Vi har också sett hur det påverkat skolorna resursmässigt och att 
de har haft svårt att lägga fokus på arbete med HBTQI och värdegrund i samma utsträckning som andra läsår. 

En annan problematik vi sett öka är hur vårdnadshavare ifrågasätter och protesterar mot West Prides besök i skolorna. Det är ingen 
nyhet att en del elever hålls hemma de dagar vi kommer på besök, men i år upplevde vi att det skedde i något större utsträckning än 
innan. Det var också flera lärare och rektorer som blivit kontaktade av vårdnadshavare som ifrågasatte att skolan arbetade med HBTQI-
frågor, oftast baserat på religiösa eller politiska övertygelser. Skolorna fick stöd från West Pride i att bemöta vårdnadshavare, framförallt 
genom hänvisning till skollagen och Göteborgs Stads policys där det tydligt framgår att det ingår i skolans uppdrag. Vi ser det dock som 
oroande att attityden gentemot utbildningsinsatser kring HBTQI möter ett ökat motstånd.

FOKUSSKOLOR  
Som en del av West Prides kompetenshöjande arbete arbetar vi 
i ett mer långsiktigt perspektiv med projektet fokusskolor. Detta 
arbete stödjs av Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad och i 
samråd med dem väljs ett antal skolor ut inom Göteborgs Stad. Vi 
erbjuder även plats för ett fåtal skolor i övriga kommuner i Västra 
Götaland.

Fokusskolorna får kostnadsfri utbildning för all personal på skolan, 
samt stöd och löpande konsultation i likabehandlingsarbetet under 
hela läsåret. Vi genomför även aktiviteter med elever i år F–3 
samt år 4–6 då vi anser att det är mycket viktigt att arbeta med 
värdegrund och normer tidigt i skolåren för att lägga en bra grund 
inför tonår och vuxenliv. Folkhälsomyndighetens rapport Psykisk 
ohälsa, suicidalitet och självskada bland unga transpersoner 
(2020) bekräftar hur HBTQI-frågor ofta nämns först i högstadiet 
vilket av rapportdeltagarna anses vara för sent eftersom fördomar 
och negativa attityder redan har formats då. 

I gengäld åtar sig fokusskolorna att arbeta aktivt med att få in 
HBTQI-frågor och bemötande året om i sin utbildningsplan. 
När läsåret är slut redovisar skolan hur deras arbete sett ut efter 
West Prides besök. 

Läsårets utvärderingar visade på större medvetenhet kring allas 
olikheter bland eleverna, samt höjd HBTQI-kompetens bland 
personalen. Man upplevde även att acceptansen och förståelsen 
för HBTQI-personers livsvillkor hade ökat i stort samt såg ett mer 
medvetet språkbruk hos såväl elever som personal. Flertalet av 
skolorna upplevde också ett fördjupat fokus kring HBTQI-frågor i 
likabehandlingsplanen och andra policys kring anti-diskriminering. 

Utvärderingarna visade tyvärr även på utmaningar med att 
under rådande pandemi kunna lägga så mycket tid och fokus 
på denna del av värdegrundsarbetet som man hade önskat. 
De medverkande skolorna lyfte också en önskan om ytterligare 
insatser och uppföljning, något vi gärna utvecklar men i nuläget 
saknar ekonomiska resurser för.  

Årets fokusskolor i Göteborg: Emmaskolan (Hammarkullen), 
Lindåsskolan (Billdal), Långedragskolan (Långedrag), Kärrdalskolan 
(Lundby) och Skutehagens skola (Torslanda).

Årets fokusskolor i övriga Västra Götaland: Gaddenskolan i 
Bollebygds kommun samt Lunnaskolan i Härryda kommun.

Foto: Stefan Roudén

Foto: Dragos Gontariu/Unsplash
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Angereds Folkhögskola 

Bleketskolan 

Bjurslättskolan 

Bränningeskolan 

Emmaskolan 

Frejaskolan 

Gaddenskolan 

Glokala Folkhögskolan Malmö 

Hvitfeldtska gymnasiet

Knappekullaskolan 

Kärrdalskolan 

Lindåsskolan 

Lunnaskolan 

Långedragskolan 

Oskar Fredriksskolan 

Sisjöskolan 

Skutehagens skola 

Säteriskolan 

Sätilaskolan 

Öxnered skola 

Stadsdelar: Angered, Askim-Frölunda-Högsbo, Centrum, 
Lundby, Majorna -Linné, Västra Göteborg, Västra Hisingen 

Kommuner: Bollebygd, Göteborg, Härryda, Lerum, Mark, Tjörn, 
Vänersborg

WEST PRIDE VÄSTRA GÖTALAND 
West Prides uppsökande arbete i regionen under verksamhetsåret 
sker bland annat genom vårt utbildningsarbete i skolor. West Pride 
har som mål att nå ut till alla regionens kommuner, främst genom 
den verksamhet vi skapar under festivalperioden i Göteborg, men 
även genom uppsökande verksamhet ute i kommunerna. Under 
verksamhetsåret hade vi som mål att utöver Göteborgs Stad 
rikta oss mot tre till fem kommuner med vårt skolprogram, ett mål 
vi klarade, men under större utmaningar än innan på grund av 
rådande pandemi. Vi har undervisat cirka 1 000 skolelever, vid sex 
olika tillfällen, på sex skolor i Bollebygd, Härryda, Lerum, Mark, 
och Vänersborg med vårt skolprogram. Vi har dessutom utbildat 
skolpersonal på tre olika skolor i kommunerna Bollebygd, Härryda 
och Tjörn. 

HBTQI OCH HEDER 
Under läsåret inriktade sig West Pride lite extra mot att arbeta med 
HBTQI och heder, genom ett bidrag från Levande Historia. En del 
av projektet var ”Kärleken är Fri-veckan” på Frejaskolan i Tynnered. 
Kärleken är fri är i grunden ett projekt från Rädda Barnen vars 
syfte är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, synliggöra 
normer och göra skolelever medvetna om sina rättigheter och 
skyldigheter. 

West Pride ingick i en samverkansgrupp som tillsammans 
planerade projektet, där bland andra Social resurs Västra 
Göteborg, Resursteam heder, Ungdomsmottagningen samt 
Polisen ingick. Vi har genom detta samarbete dels fått egen 
kompetenshöjning kring Hedersrelaterat våld och förtryck samt 
bidragit till att få in HBTQI-frågor i projektet, dels under projektets 
genomförande men även utanför det, med ex material och 
normkreativt tänk i den dagliga undervisningen. 

Under projektets genomförande mötte West Pride dels 
högstadieelever genom föreställningen Kärlekens Pris, dels alla 
klasser i lågstadiet med lektionen ”Normkritisk sagostund med 
skapande verksamhet”, kring rätten att älska vem en vill, med 
HBTQI-fokus anpassat till åldersgruppen. Vi fanns också med 
i det så kallade ”korridorshänget” där elever kunde ställa frågor 
eller småprata med de medverkande aktörerna även utanför 
lektionerna. 

DIGITALA UTBILDNINGAR 
För att möta behovet av utbildning under rådande pandemi tog 
West Pride fram digitala utbildningar.  
För skolorna handlade det om vår workshop ”Grundläggande 
HBTQI-kunskap för skolpersonal”, gymnasielektionen 
”HBTQI-rättigheter i världen” samt vår workshop kring 
Likabehandlingsarbete och PDK som ingår för våra fokusskolor.  

Vi erbjöd även en digital version av vår mellanstadielektion ”Hen, 
hon, han” men möttes av svagt intresse då skolpersonalen 
upplevde att ämnet i kombination med elevernas ålder krävde 
fysiska möten.

Skapandet av den digitala utbildningen i Grundläggande HBTQI-
kunskap ledde till att West Pride nu även kan erbjuda den till skolor 
utanför Västra Götaland. Då vi inte har finansiering för arbete i 
skolor utanför Västra Götaland erbjöds den skolor i övriga landet 
mot en kostnad, vilket ledde till att vi utbildade skolpersonal i 
Skåne samt i Jönköpings län.

FORTBILDNING OM TRANSFRÅGOR
Med stöd av Västra Götalandsregionen erbjöd West Pride 
tillsammans med Nasrin Pakkho Film en fortbildning för anställda 
och gymnasiestudenter inom regionen. Inom offentlig verksamhet 
ska bemötandet bygga på likvärdig behandling och hänsyn ska 
tas till varje enskild människa. Hur kan vården, skolan och andra 
offentliga verksamheter arbeta med aktiva åtgärder för att bli mer 
inkluderande? Siffror om transpersoners ohälsa möter oss i media 
och olika rapporter, men vilka är personerna bakom siffrorna?

Fortbildningen består av Nasrin Pakkhos nya dokumentärfilm 
Jag vill bara komma hem (2021) där hon lyfter fem personers 
livsberättelser om hur det är att leva som transperson i Sverige 
idag. De medverkande som är i olika åldrar med olika berättelser 
visar den mångfald som finns inom gruppen, men också de 
svårigheter som kan uppstå i ett samhälle som ofta har svårt att 
leva upp till att ”vi är födda fria och lika i värde”.

Filmen finansierades av Göteborgs Stads kulturstöd, Nasrin 
Pakkho Film, Västra Götalandsregionen och West Pride.

Förutom filmvisning innehöll fortbildningen en föreläsning och häfte 
med information om hur filmens budskap kan implementeras i olika 
personalgrupper.

Kommuner och verlsamheter som gjort fortbildningen är

Alingsås kommun

Bergsjöskolan i Göteborg

Göteborgs Stad

Kungälv kommun

Kvinnofolkhögskolan i Göteborg

Partille kommun

Sahlgrenska universitetssjukhus

Vänersborg kommun

Alla pridefestivaler i hela landet kommer också få möjlighet att ta 
del av fortbildningen.

UTBILDNING FÖR FÖRETAG, 
MYNDIGHETER OCH 
ORGANISATIONER
West Pride erbjuder ett flertal utbildningar för att möta olika behov 
hos organisationer, myndigheter och företag. West Pride erbjuder 
även konsultation kring interna policyer och likabehandlingsplaner. 
I och med coronapandemin fick vi ta fram digitala lösningar för att 
fortsatt kunna möta de behoven, vilket vi lyckades bra med.

Under verksamhetsåret har West Pride genomfört flera digitala 
utbildningsinsatser för företag och organisationer så att de har 
fått en djupare förståelse för HBTQI-frågor, intersektionalitet och 
likvärdigt bemötande. Vi har genom dessa insatser utbildat 540 
personer vid 15 olika tillfällen. 

Från och med hösten 2021 har vi åter kunnat genomföra våra 
utbildningar på plats ute hos verksamheter, men vi ser dock ett 
stort intresse för våra digitala lösningar även efter pandemin. Vårt 
mål är att fler verksamheter ska utbilda sina medarbetare och hålla 
jämlikhetsarbetet levande året om. 

PARTNERUTBILDNING
Som ett led i West Prides uppdrag att öka kunskap och 
förändra attityder erbjuder vi kostnadsfri HBTQI-utbildning på alla 
partnernivåer. I partneravtalet på brons- och silvernivå ingår vår 
workshop, Grundläggande HBTQI-utbildning. Partner på guldnivå 
har rätt till vår HBTQI-diplomering, en femstegsutbildning för 
organisationer och företag, som ska mynna ut i en handlingsplan. 

De partner vi har utbildat under verksamhetsåret är Accenture, 
Göteborgs Film Festival, Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän, 
Park- och Naturförvaltningen samt Stolta Föräldrar. På grund 
av pandemin har inte alla partners haft möjlighet att genomföra 
utbildningar i och med de utmaningar de ställts inför i sin 
verksamhet, men vi fortsätter vårt arbete för att säkerställa att 
samtliga partner får ta del av West Prides olika utbildningspaket för 
att höja och säkerställa HBTQI-kompetensen.

HBTQI-DIPLOMERING 
Diplomeringen av institutionen för pedagogik och specialpedagogik 
vid Göteborgs universitet slutfördes i maj 2021. Planen var att 
arbetet skulle vara klart under hösten 2020 men på grund av 
coronapandemin flyttades processen fram. 

West Prides HBTQI-diplomering erbjuds till företag, organisationer 
och myndigheter inom privat och offentlig sektor. Med West Prides 
HBTQI-diplomering vill vi öka normmedvetenheten och stärka 
både arbetsgivares och anställdas HBTQI-kunskap, vilket är en 
förutsättning för ett likvärdigt bemötande av HBTQI-personer internt 
och externt. 

Vår diplomering består av fem olika utbildningstillfällen för att 
ge bredd och djup i upplevelse och kunskap. I utbildningen 
ingår föreläsning och workshops i grundläggande HBTQI-
kunskap, mångfald, intersektionalitet och likvärdigt bemötande, 
teaterföreställningen Kärlekens pris med efterföljande samtal samt 
stöd i utveckling och implementering av en handlingsplan för 
normmedvetet bemötande. Dessutom görs en uppföljning för att 
stämma av arbetet med handlingsplanen. 

Diplomeringsprocesser har under året påbörjats med Kultur- och 
fritidsförvaltningen i Tjörns kommun samt med Göteborgs Film 
Festival.

GRUNDLÄGGANDE HBTQI-UTBILDNING
Vår grundläggande HBTQI-utbildning innehåller föreläsning, 
workshop och diskussioner fördelat på tre timmar. Här går vi 
igenom såväl fakta, lagstiftning och ord samt riktar fokus mot den 
egna verksamheten och hur den blir mer inkluderande.

 

Utbildningen utgör det första steget i vår HBTQI-diplomering men 
kan även bokas som en fristående utbildning. 

Den kan bokas av alla företag, myndigheter och organisationer 
oavsett om de är partner eller inte. Under det gångna året 
har vi genomfört denna workshop dels för partner (se tidigare 
stycke om partnerutbildning) dels för Chalmers studentkår samt 
Läkarprogrammet Västra Götalandsregionen. 

MÅNGFALD, DISKRIMINERING OCH 
BEMÖTANDE 
Vi utgår från den kunskap beställaren fått genom West Prides 
Grundläggande HBTQI-utbildning som är ett förkunskapskrav. 
Kunskapen fördjupas genom att kopplas till beställarens 
egen verksamhet med fokus på såväl det interna som det 
externa arbetet. Vi tipsar om verktyg och metoder att ta 
med i mångfaldsarbetet. Kunskap om det intersektionella 
perspektivet ger goda förutsättningar för ett hälsosamt 
arbetsklimat och samarbetsmöjligheter utåt då det innefattar 
alla diskrimineringsgrunder. Workshopen ingår som steg 2 i vår 
Diplomering och har i år genomförts för personalen på Tjörns 
Kultur & fritidsförvaltning.

KÄRLEKENS PRIS
Kärlekens pris är en teaterföreställning med berättelser och 
sånger som baseras på vittnesmål om hur svårt det fortfarande 
är att öppet manifestera sin sexuella läggning och könsidentitet, 
i Sverige och i världen.Skådespelaren, författaren, tidigare 
riksdagsledamoten och tidigare ordförande för West Pride Tasso 
Stafilidis tar med åskådarna på en resa där öppenheten kan vara 
en balansgång på en skör tråd mellan liv och död. I berättelserna 
lyfts även frågor om hedersförtryck. Tasso Stafilidis arbetar på även 
på uppdragsbaserad basis som utbildare och sakkunnig i HBTQI-
frågor.

Föreställningen har inte kunnat spelas i större utsträckning på 
grund av pandemin men har spelats för personalen på Tjörns 
Kultur och Fritidsförvaltning under deras diplomeringsprocess.

ÖVRIGA UTBILDNINGSINSATSER 
I och med coronapandemin och de utmaningar som såväl våra 
partner samt andra företag och organisationer stött på har vi fått 
skräddarsy lite alternativa utbildningsinsatser, framför allt i form av 
kortare föredrag digitalt, då företag velat lyfta HBTQI-frågor men 
inte haft resurser att boka in ordinarie utbildningspaket. 

Genom de här föredragen har West Pride utbildat personal 
på Accenture (två tillfällen), Länsförsäkringar, Norrköpings 
Stadsmuseum samt Twisted Feet. Vi har även flera kortare 
föredrag inbokade under hösten för bland andra Teknikföretagen 
och Dialogpolisen.
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MÅLUPPFYLLNAD OCH  
FOKUSOMRÅDEN 2021
West Prides vision är en jämlik värld fri från 
fördomar och diskriminering. Vårt långsiktiga 
övergripande mål är bidra till en positiv 
förändring i samhället som gynnar HBTQI-
personer samt att sträva efter att vara så 
relevant som möjligt för HBTQI-personer i hela 
Västra Götaland. 

Under 2019 antogs två övergripande långsiktiga huvudmål för 
West Prides verksamhet för tre år framåt. För att bryta ner de 
övergripande målen har även delmål och aktiviteter tagits fram för 
ett kortare perspektiv. 

LÅNGSIKTIGT HUVUDMÅL 1 
West Pride arbetar för en positiv förändring som gynnar HBTQI-
personer. 

Under och direkt efter festivalen uppmanades besökare att 
svara på en webbenkät. 232 personer svarade på enkäten som 
fanns både på svenska och engelska. Då respondenterna inte 
var slumpmässigt utvalda eller underlaget tillräckligt stort ger 
webbenkäten endast en indikation och inte ett statistiskt säkerställt 
resultat. 

81% av respondenterna svarade betyg 4 och 5 med fem som 
högsta betyg på frågan om ”West Pride bidrar till en positiv 
förändring som gynnar HBTQI-personer”.

DELMÅL 1: 
West Prides utbildningsverksamhet når minst tre kommuner per år 
i Västra Götaland.

Detta delmål har med råge uppfyllts då West Pride under perioden 
utbildat i HBTQI-frågor i sex kommuner i Västra Götaland: 
Bollebygd, Lerum, Mark, Härryda och Tjörn och Vänersborg 

DELMÅL 2 
West Pride ska utbilda sju fokusskolor under läsåret 2021/2022.

Emmaskolan (Hammarkullen), Lindåsskolan (Billdal), 
Långedragskolan (Långedrag), Kärrdalskolan (Lundby) 
och Skutehagens skola (Torslanda), Gaddenskolan i Bollebygds 
kommun samt Lunnaskolan i Härryda kommun.  

DELMÅL 3:
West Pride utbildar alla partner och sponsorer inom HBTQI.

I West Prides partnerskap ingår från och med 2019 utbildning 
på alla partnerskapsnivåer. Dock fanns det inte tid att utbilda alla 
partner inför festivalen. Under hösten 2021 kommer vi fortsätta att 
utbilda våra partner. Under 2021 har vi utbildat åtta av våra partner. 

DELMÅL 4 
HBTQI-diplomera minst två verksamheter.

Under året HBTQI-diplomerar West Pride Göteborg Film Festival 
och Kultur- och fritidsförvaltningen i Tjörns kommun.

DELMÅL 5 
Att livestreama så många programpunkter som är ekonomiskt 
möjligt.  

Totalt var det 504 personer som livestreamade Pride House vilket 
utgör 32 % av totalt antal besökare både fysiskt och online. För 
Pride Park var siffran lite större, hela 1 941 personer livestreamade 
Pride Park vilket utgör 54 % av det totala antalet besökare. Totalt 
fick livestreamen en räckvidd på 16 000.

DELMÅL 6
Nå ut till fler personer genom vår kommunikation och sprida vårt 
budskap.

Fler följare på Instagram (totalt 5 420) och Facebook (totalt 11 698). 
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LÅNGSIKTIGT HUVUDMÅL 2 
West Pride är relevant för HBTQI-personer.  

DELMÅL 1: 
Festivalen besöks av HBTQI-personer från alla stadsdelar i 
Göteborg.  

Webbenkäten indikerar att festivalen hade besök från alla 
stadsdelar i Göteborg, även om besökare från Centrum var 
överrepresenterade.  

DELMÅL 2: 
25 % av festivalens besök kommer ifrån övriga Västra Götaland  
eller utanför Göteborg.

Enligt webbenkäten nådde West Pride nästan upp till detta mål då 
24 % av besökarna angav att de kom ifrån Västra Götaland utanför 
Göteborg. 

DELMÅL 3:  
Ligga i framkant gällande programinnehåll under festivalen. 

På frågan, finns det programpunkter under festivalen som 
passar dig, gav 68 % av respondenterna betyg 4 och 5 vilket är en 
ökning med 9 procentenheter jämfört med enkäten 2019. 

DELMÅL 4 
60 % av utställarna i parken ska ha tydligt HBTQI-koppling.

Ca 40 % av utställarna hade en tydlig HBTQI-koppling. De flesta 
utställarna arbetar dock aktivt med att främja HBTQI-rättigheter och 
samtliga står bakom West Prides värderingar.  

DELMÅL 5:  
Skapa trygga mötesplatser där ingen besökare/deltagare eller 
någon i organisationen utsätts för hot, våld eller trakasserier 
under aktiviteter genomförda av oss.  

9 % av respondenterna angav betyg 1 och 2 på frågan vilket är 6 
procentenheter bättre resultat än i samband med festivalen 2019. 

En av de åtgärder vi arbetar med är att begära in utdrag 
ur belastningsregistret från alla volontärer, anställda och 
förtroendevalda. Volontärerna får dessutom utbildning i bemötande 
och säkerhet inför festivalen. Samarbetet med polisen var gott 
och den dagliga dialogen inför och under festivalen säkerställde 
att West Pride löpande hölls uppdaterade i eventuella hot eller 
situationer. 

DELMÅL 6: 
Normkritik och intersektionalitet ska genomsyra all kommunikation.  

Vår ambition är att normkritik och intersektionalitet ska genomsyra 
all vår kommunikation. Vid val av bilder, bokning av artister och 
föreläsare och andra medverkande är vi noga med representativitet 
baserat på de sju diskrimineringsområdena. 

ÖVRIG INFORMATION SOM 
WEBBENKÄTEN VISADE 

Fördelningen av åldersspannet på våra besökare är mycket lik den 
som var 2019. De flesta ligger inom spannet 18–30 år och det 
nästa vanligaste spannet är 31–45 år. Det är nästan lika många 
13–18 åringar som 45–60 åringar. 

Fördelningen av könsidentitet är också mycket lik den från 
festivalen 2019. Kvinnor är helt klart överrepresenterade, vilket är 
något vi tar med oss inför planeringen av festivalen 2022. 

80 % av besökarna identifierar sig som HBTQI, vilket ligger i paritet 
med 2019. 

81 % av respondenterna ger West Pride betyg 4 och 5 på frågan, 
”Upplever du att festivalområdena är tillgängliga för personer med 
funktionsvariationer såsom, rullstolsburna, hörsel eller synskadade 
personer?” Frisvaren indikerar främst att tysta och lugna rum för 
personer med NPF-diagnoser saknas. 

Både hur en tar del av information om West Pride och hur en 
önskar information om West Pride anger att hemsidan är viktigast 
följt av sociala medier. På frågan om vilket språk en vill ha 
information på förutom svenska svarar 80 % engelska och 15 % 
arabiska. 

75 % gav West Pride betyg 4 och 5 i övergripandes omdöme 
vilket motsvarar en förbättring på 14 procentenheter jämfört med 
2019. 
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BIDRAG 
West Prides verksamhet är beroende av de offentliga bidrag 
som tilldelas oss. Genom det ekonomiska stöd vi får kan vi hålla 
festivalen öppen och gratis för besökarna samt utan kostnad 
utbilda elever och lärare i regionen. 

Varje år ansöker West Pride om verksamhets- och projektbidrag. 
Under 2021 tilldelades West Pride bidrag på 1 119 000 kr från 
Göteborgs Stads kulturnämnd och 1 000 000 kr från Västra 
Götalandsregionens beredning för mänskliga rättigheter.  

Kammarkollegiet tilldelade West Pride 203 000 kr för att finansiera 
säkerhetsarbetet under festivalen.  

Göteborg & Co bidrag med 470 000 kr under 2020 för att 
producera och nå ut med kampanjfilmen, ”Din tid är nu”. En del 
av summan periodiserades till 2021. West Pride fick även ett 
extra bidrag på 250 000 kr av Göteborg & Co för att genomföra 
festivalen, likt andra årligen återkommande evenemang.

Västra Götalandsregionen tilldelade West Pride 210 000 kr 
öronmärkta för att premiärvisa och sprida Nasrin Pakkhos Film,  
Jag vill bara komma hem (2021) i hela regionen. 

Totalt tilldelades West Pride 3 227 000 kr i offentliga bidrag. 

PARTNER
Ekonomiskt stöd från våra partner i övrigt uppgick till 1 190 000 
kr i kontanta insatser vilket är i paritet med nivån 2019. Utöver 
detta tillkom stöd i form av varor, tjänster och marknadsföring som 
beräknas motsvara ett värde på ca 1 500 000 kr.  

Arbetet med att hitta bra och långvariga samarbeten sker löpande 
och är en förutsättning för att hålla en bra kvalitet på festivalen 
genom att skapa ett mer innehållsrikt och brett program. Medlen 
används även till att utbilda skolor, företag och organisationer. 

Arbetet med att skicka in bidragsansökningar och rekrytera nya 
stolta partner påbörjas varje höst. Många partner som West 
Pride samarbetar med återkommer år efter år, samtidigt som nya 
tillkommer och vissa försvinner. 

Under året har West Pride fått två nya huvudpartner på guldnivå 
som tidigare legat på silvernivå, nämligen AKQA (tidigare Grey 
Gothenburg) och Nordic Choice Hotels. Dessa samarbeten har 
varit avgörande för festivalens genomförande. 

På silvernivå har vi fått två nya partner, Göteborg Film Festival och 
Polestar. 

Lynk & Co har försett oss med kontorsplatser, lånat ut bilar och 
sponsrade artistframträdandet av Janice under festivalen. Även 
Nordstan, QX, RFSL, Stolta föräldrar och Volvo Group har fortsatt 
stötta West Pride på silvernivå. 

De flesta företag och organisationer valde att gå in eller ligga kvar 
som stolta partner på bronsnivå. Dessa var: Accenture, AV1, 
Bee Kök & Bar, Casino Cosmopol, CEVT, Chalmers, Cision, 
Creative Point, Gillis Edman, GroupM, Göteborgs universitet, Jetty, 
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Miljöbron, Newbody, 
Park- och naturförvaltningen, Semcon och Västtrafik.

På suppoternivå fick West Pride stöd ifrån; ABF, Arkitektkopia, 
Emerson, LO-distriktet i Västsverige och SING SING. 

Att ingå ett partnerskap med festivalen innebär också att företaget 
ställer sig bakom West Prides värdegrund, vilket ligger i linje med 
festivalens syfte med attitydförändring och ökad medvetenhet. I 
våra samarbetsavtal för partner ingår West Prides grundläggande 
utbildning inom HBTQI, som öppnar nya dörrar och möjliggör 
kompetensutveckling för de anställda hos varje samarbetspartner 
till West Pride. Många partner väljer att delta i Pride Parade vilket 
ökar insynen i vad Priderörelsen betyder och ofta bidrar till en 
stark sammanhållning mellan medarbetarna. Det löpande arbetet 
fortsätter med att hitta synergier och partner som aktivt arbetar 
med de här frågorna, eller som vill lära sig mer och utvecklas 
tillsammans med oss. 

90-KONTO
Svensk insamlingskontroll beviljade hösten 2019 West Pride ett 90-konto vilket är en garant för att 
ekonomiska medel används på ett ansvarsfullt sätt. Med ett 90-konto kan West Pride garantera 
potentiella givare att organisationen är seriös och pålitlig samt att pengarna går till ändamålet och inte bara 
administration. Det är en kvalitetsstämpel som betyder att West Pride göra mer för HBTQI-personer och 
samhället vi lever i samt motverka antidemokratiska krafter i Sverige.

TACK
WEST PRIDE ÄR OÄNDLIGT TACKSAMMA FÖR ALLA SOM MÖJLIGGJORDE 
FESTIVALEN 2021! 

Vårt första tack riktar vi till alla våra otroliga volontärer med våra elva platschefer i spetsen – utan ert starka engagemang och ideella 
insatser skulle festivalen aldrig vara möjlig.  

Vi vill också tacka våra stolta partner – tack vare er blir festivalen så mycket mer.  

Vi glömmer såklart inte våra programarrangörer, enskilda konstutövare, organisationer, invigningstalare och artister som på olika sätt 
medverkat i festivalen genom sin kunskap, sin konst och sina framträdanden – utan innehållet som ni är med och skapar finns ingen 
festival.

Vi vill tacka våra stolta bidragsgivare Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Göteborg & Co – utan er finns ingen verksamhet 
året om och inga utbildningar.  

Tack till alla besökare och eldsjälar som gjorde West Pride 2021 till en festival vi sent kommer att glömma.

Slutligen vill vi tacka alla som gått före oss och banat väg så att vi tillsammans med alla ovanstående fått möjlighet att genomföra denna 
festival, något som flera i världen ännu inte kan. Dessa fortsätter vi kämpa för! Tusen tack för er delaktighet och ert engagemang. Vi ses 
igen nästa år, 13–19 juni för West Pride 2022! 

EKONOMI



TACK
ABF

Accenture

AKQA 

Aleh Razhkou

Aleksa Lundberg

Alexandra Papademetriou

Alexandra Ward-Slotte

Amnesty International Göteborg

Anders Olsson

Angelica Löwdin

Ardeshir Bibakabadi

Arkaden/Stillback

Arkitektkopia

AV1

Bee kök och bar

Biograf Göta

Bittan Sarfve

BiQuPan

Bobby Odunco

Carl Johans församling

Carin Lundqvist

Casino Cosmopol

CEVT

Chalmers

Cision

Cizzi Grönkvist

Clarion Hotel Post

Cloverit

Condeco Göteborg

Cornelia Sköld 

Creative Point 

Dare to Care 

David och Tilde

Dialoga 

Draken film

Dynamo ungdomsavdelning på  
Stadsbiblioteket Göteborg

Edward Summanen

Edwin Sikot

Ekho Göteborg

Emerson

En Gay I Taget

Erika Pragler 

Erik Malm 

Extra Tugummi

Eva Ochoa Blomberg

Eva Hessman

FPES

FI Göteborg

Freid Rosstorp

Frihamnsdagarna

Frilagret

Gays in Angered (GIA)

Gillis Edman

Gretchen

GroupM

Gunn Lundemo

Gustaf Ydefeldt

Gustav Wålme

Göteborg Film Festival 

Göteborg Konst

Göteborgs Konstmuseum

Göteborgs Naturhistoriska Museum

Göteborgs Stad

Göteborgs Stads förskoleförvaltning

Göteborgs Stad, Förvaltningen för funktionsstöd

Göteborgs Stads HBTQ-råd 

Göteborgs stadsmuseum  

Göteborgs Symfoniker

Göteborgs universitet  
Göteborg & Co

Hannes Schönberg

Hans-Erik Karlsson Jarnvall

Hard Rock Café

HBT Seniorerna

HBTQI-labbet Mölndal

HBTQI+ Göteborg 

Horses for happiness

House of colors

ILGCN 

Intedinhora väst

Irina Laaja

Jetty

Jonathan Gill

Karin Kennergren

Kelly Wolf Whelan

Klara Goliger

Kompetenscentrum för våld i nära relation och 
hedersrelaterat våld

Konsument och medborgarservice,  
Göteborgs Stad

Kristina Svensson

Kristofer Folkhammar

Kronhuset

Kulturhuset Kåken

Kulturstöd, Göteborgs Stad

Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Kyrkan på West Pride

Lars Gårdfeldt

Lex Eliot Rose

Liberalerna Göteborg

Lisa Hammar Posse  

Lisa Hüls

Litterär salong – Over the Rainbow

LO-distriktet i Västsverige

Lush

Lunch beat Gbg  

Lynk & Co

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Martin Johansson

Medtryck Sverige

Mian Lodalen

Miguel Àngel Fraga 

Miljöbron

Miljöpartiet de gröna i Göteborg

Märta Stenevi

Nasrin Pakkho Film

Newbody

Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland

Nordic Choice Hotels

Normal

Nordstan

NormReform

Normstorm

Oscar Fredriks församling

Park- och naturförvaltningen Göteborgs Stad

Pascal Prelog

Pedro Lima

Peter Nordenström

Peter Nylund

Pixie Flodhammar  

Polestar

Polismyndigheten

Pride is Protest

QRAB

QX 

Regnbågshjärtan

RFSL  

RFSL Göteborg  

RFSL Newcomers  

RFSL Ungdom  

RFSU  

RFSU Göteborg  

Rohdells tolk och språkkonsult

Romano Center Väst 

Röhsska museet 

Safon S.L.

Sally Lidholm Ström 

Sam Hultin

Sam Message

Samantha Giovanna Rosén

SAQMI

Scen & Film/Normkreativa arbetsgruppen

Scorett Nordstan

SFQ Göteborg

Semcon

Sensus

Simusdotter Förlag

SING SING 

Socialförvaltningen Centrum, Göteborgs Stad

Sofia Elida

SRHR-Bussen

Stadsbiblioteket Göteborgs Stad

Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad

Status Queer

Stolta Föräldrar 

Stora Teatern

Styrsöbolaget

Svenska kyrkan

Svenska Vaktcentralen

Sätt färg på Göteborg

Tanya Charif

Tasso Stafilidis

Tchikana

TCO Göteborg

Teater Kattma

Teater Phantastisk

Tilda Bergsten

Tina Liljedahl Scheel

Trafikkontoret Göteborgs Stad

Trafikverket

True Colours  

Tupilak 

Två Bögar & En Podd

Unga rörelsehindrade Göteborgsklubben

Ungdomsmottagningen Göteborg

Ungdomsmottagningen Västra 
Götalandsregionen

Vera Marcelo

Vicent Bergström

Volvo Group

Vänsterpartiet Göteborg  

Världskulturmuseet  

Västra Götalandsregionen  

Västtrafik

West Pride Ung

Åbytravet 

Öppna Moderater väst




