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Inledning	  och	  bakgrund	  
2018 kommer Göteborgs Kulturkalas och EuroPride hållas samtidigt mitt 
i Göteborg. Två stora festivaler som just nu är i startgroparna för ett 
samarbete. 
  
Göteborgs Kulturkalas är en årlig gratisfestival, och en av nordens största 
kulturfestivaler med 1,5 miljoner besökare under fem dagar. Målgruppen är 
alla, oavsett ålder, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning, könsidentitet 
och/eller -uttryck. Deras ambition är att skapa ett så brett programutbud som 
möjligt så att ingen känner sig exkluderad. Viktigt att nämna i sammanhanget 
är att festivalen endast bokar mellan 20-30% av sina programpunkter själva, 
resten bokas av olika samarbetspartners.   
  
EuroPride är en mobil festival som byter nation varje år inom Europa, som en 
stafettpinne. Detta syftar till att skapa ett internationellt utbyte mellan olika 
nationella Pride-arrangörer. Festivalen riktar sig i första hand till HBTQAI–
personer, internationellt som nationellt, och ska fungera som en mötesplats. 
EuroPride drar till sig hundratusentals deltagare världen över. I Göteborg 
kommer EuroPride arrangeras av West Pride, i samarbete med Stockholm 
Pride. Viktigt att nämna i sammanhanget är att 70 % av festivalens 
programpunkter måste vara på engelska. 
 

	  	  Vårt	  uppdrag	  och	  syfte 
Vår arbetsgrupp består av sju studenter som läser till internationella 
kulturprojektledare på Kulturverkstan i Göteborg. 
 
Under början av vårt projekt var det svårt att få tag på vår uppdragsgivare 
vilket ledde till att vi i gruppen började skapa egna målbilder av hur resultatet 
av vårt projekt skulle bli. I och med detta så hade vi redan från början väldigt 
olika syn på projektets helhet och vägen till färdigställandet. Vår uppgift blev 
att läsa på och göra research om festivalerna, för att sedan kontinuerligt 
presentera konkreta idéer och förslag på hur festivalerna kan samarbeta 2018 
och hur upplägget kan se ut.  
  
De här idéerna diskuterades under möten med vår uppdragsgivare Tasso 
Stafilidis som är Kulturkalasets verksamhetsledare och som leder samarbetet 
med EuroPride, samt andra aktuella personer inom samverkan. Alla 
presenterade idéer, koncept, analyser och prototyper hittar du i vår bilaga 
Idébank.  

Metod 
När vi fick tag på vår uppdragsgivare och stämt ett andra möte med honom, 
ca en månad efter vårt första möte, hade våra olika idéer slagit så stark rot att 
det var svårt för oss att ta in det nya mål som vår uppdragsgivare hade för 
projektet. Fortsättningsvis hade vi våra kreativa möten med Tasso på hans 
kontor på Göteborg & Co. Under dessa möten presenterade vi våra idéer och 



pitchade nya koncept och lösningar kring samarbetet mellan festivalerna som 
vi sedan diskuterade med honom och fick respons direkt. Inför varje kreativt 
möte med Tasso har vi haft interna möten i gruppen och diskuterat fram vilka 
idéer vi vill presentera och kunnat förbereda oss rent praktiskt. Vi har ofta haft 
med oss prototyper av kartor, affischer och programblad för att göra ett så 
professionellt och tydligt intryck som möjligt.  

Festivalernas samverkan är under ständig förändring och förhandling så 
under deras möten har vi fortlöpande fått ta del av ny och avgörande 
information. Exempelvis så kan någon av festivalernas ledningar ha kommit 
fram till något som helt förändrar landskapet för deras samverkan och då 
måste vi tänka om. Inga av våra idéer är på så sätt huggna i sten, utan vi har 
lärt oss att tänka flexibelt med många alternativ och förgreningar till varje 
koncept. Under mötena har vi även fått veta vad som hänt med våra idéer 
samt fått förslag på nya områden vi bör fokusera på. Ibland har vi fått 
feedback på äldre idéer som vi kan gå tillbaka till och fördjupa oss inom. 
Tasso har bjudit in andra viktiga aktörer från festivalerna, för att vi ska kunna 
presentera våra idéer och prototyper samt diskutera direkt med olika personer 
från organisationerna. Vi har till exempel haft presentation av programblad 
och affischer med Johanna Olander och Emma Gutenbergs Sachs som 
representerade Kulturkalaset och West Pride.  

Efter tredje mötet blev det återigen svårt att få kontakt med vår 
uppdragsgivare. Han var sjuk och hade mycket annat att tänka på, samt 
andra arbetsuppgifter som låg närmre i tiden. Vi hade också fått uppmaningen 
från honom att inte gå vidare med någon idé förrän han hörde av sig om 
vilken idé han ville vi skulle jobba med för att undvika dubbelarbete, vilket 
hämmade oss i gruppen då vi väntade på instruktioner som aldrig kom. Efter 
lång väntan började vi skriva på projektrapporten som vi hade krav på oss att 
sammanställa från skolan. Det vi kunde ha gjort annorlunda i den situationen 
hade varit att vara mer ihärdiga i våra försök att få tag på honom, eller att vi 
bara skulle ha fortsatt med våra idéer och utveckla dom och spåna fram nya 
som vi kunde presentera för honom när tillfälle gavs. 
 

Research	   
För att kunna sätta oss in i detta projekt har det krävts mycket bakgrundsfakta 
och viss historia för att förstå de två festivalernas värderingar samt hur 
organisationerna fungerar. Vi har läst på West Pride och Kulturkalasets 
hemsida samt respektive rapporter från föregående år. Vi har även kollat på 
EuroPrides hemsida, för att skaffa oss grundläggande kunskap om 
organisationen. Vissa specifika frågeställningar gällande tillgänglighet och 
säkerhet har krävt andra källor och något vi även fått ta del av när vi närvarat 
vid offentliga möten och informationsträffar. Utöver det har vi haft enskilda 
möten med Tasso där en del av informationen är känslig och i vissa fall 
sekretessbelagd. Informationen handlade om vad respektive organisation 
tycker och tänker om olika frågor, där de inte kommit fram till något 
gemensamt beslut. 
 



Möten 
Vid varje internt möte har vi utsett en person som fört protokoll, dels för att 
kunna gå tillbaka till anteckningarna vid ett senare tillfälle, dels för att 
underlätta och effektiviserat våra möten genom att hålla oss till en 
dagordning. Samma sak har gällt under våra möten med Tasso, minst en 
person i gruppen har antecknat under mötets gång och sedan delat detta på 
vår gemensamma Drive. Varje vecka byter vi projektledare och det är dennes 
uppgift att på fredagen skicka en rapport till vår koordinator Jesper Eng. 
 

Process 
Den största delen av vårt arbete har kretsat kring att komma fram till konkreta 
idéer, förslag, koncept och analyser som vi introducerat till vår 
uppdragsgivare. De förslag som vi har lagt fram till Tasso har mottagits med 
både intresse och kritik. Han har varit positiv till våra presentationer och 
många av de tankar och idéer vi haft har väckt nyfikenhet då han, som han 
själv uttryckt sig “blivit blind för nya sätt att tänka då hans sinne är färgat av 
tidigare års koncept”. Han har dock tyckt att vi kunnat vara mer självkritiska 
mot vissa av våra egna förslag och belysa riskerna mer. Efter den kritiken var 
vi noga med att jobba fram för- och nackdelar med allt vi valde att presentera.  
 

Presentation	  av	  idéer 
Idéer och koncept presenterade vi i form av “prototyper” (bilder på hur 
programblad och affischer skulle kunna se ut, som vi målat själva för hand, 
samt förslag på hur kartan skulle fungera med hjälp av bilder från Google 
Maps) tillsammans med en tillhörande riskanalys. Se idébank. 
 
Anledningen till varför vi använt oss av så simpla medel i vårt konstnärliga 
arbete har helt enkelt varit för att vi inte haft någon budget till att ta in en 
grafisk designer, samt att det känts charmigt och enkelt att tillgå idéerna 
endast en penna bort.  

 



Hur mycket av våra idéer som tas med i den slutgiltiga produkten i sommar 
kan varken vi eller Tasso svara på i nuläget, men han tar med sig våra tankar 
in i den fortsatta utformningen av affisch m.m.. Vår arbetsprocess har 
förändrats under hela projektets gång eftersom detta är ett nytt projekt som 
ständigt är under utveckling av tre stora organisationer: West Pride, 
Kulturkalaset och EuroPride, som ska fatta gemensamma beslut.  
 

 
 

Resultat 
Vi har presenterat sammanlagt åtta olika idéer som berör Kulturkalaset och 
EuroPride 2018 som innefattar hur de ska dela på utrymmet och hur de ska 
marknadsföra sig med layout i tryck och webb. Vi har även diskuterat 
huruvida Kulturkalaset ska anamma Pride-tema eller om det endast ska vara 
ett stort EuroPride. Vi har även undersökt festivalernas tillgänglighet, samt 
kopplat det till en säkerhetsanalys.  
  
Vi har lagt alla våra idéer, förslag och riskanalyser i en idébank som har blivit 
vårt fysiska projekt som vi lämnar över till Tasso efter projektet är slutfört. 
Anledningen till att vi gör en idébank är för att lätt kunna bläddra bland våra 
olika förslag och hitta bakgrundsfakta kring dessa, men också för att fysiskt 
dokumentera det som vi muntligt presenterat.  
 
 
 
 
 
 
 



Reflektion	  
Uppdraget kunde ha tagit flera olika former, till exempel genom att arrangera 
ett stort event eller fler informationsföreläsningar. Vi i projektgruppen hade 
kunnat åstadkomma bättre resultat om vårt uppdrag varit lika tidsaktuellt för 
uppdragsgivaren som för oss. Vi fick bland annat ställa in många möten med 
uppdragsgivaren vilken ledde till förvirring och fördröjning i vårt arbete. Det 
ledde även till att vi tappade engagemang och energin.  
 
I gruppen prioriterade vi projektet och den tid vi la ner på det olika, vilket ledde 
till att det blev en ojämn arbetsfördelning. Vi hade också svårt att på riktigt 
komma överens i gruppen. Då vi hade bestämt vissa saker gemensamt under 
interna möten var det några som inte höll med om detta. Istället för att 
förmedla det visades det genom att bryta mot överenskommelserna utan att 
säga något. Vi har tagit hjälp av vår koordinator för att få bukt med den 
underliggande konflikten, men hittills inte hittat någon lösning på hur vi ska 
kunna ändra eller hantera det på ett professionellt sätt.  
 
Vi har begränsats av att vårt projekt helt saknat budget, samt att gruppen har 
haft samarbetssvårigheter och saknat gemensam målbild, vilket också har 
bidragit till att resultatet blivit en idébank. 
 
Vi som grupp hade önskat mer kontakt med West Pride då vårt uppdrag 
innefattade deras festival också. Vi bad om kontakt, men den etablerades 
aldrig.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



Källor 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Regnb%C3%A5gsflaggan_(HBTQ) 
Hämtad under september 2017 
 
http://westpride.se/europride-2018 
Hämtad under september 2017 
 
http://westpride.se/Festivalrapporten%202017 
Hämtad under september 2017 
 
http://goteborgskulturkalas.se/ 
Hämtad under september 2017 
 
http://goteborgskulturkalas.se/nyhet/4911-goeteborgs-kulturkalas-rapport-
2017 
Hämtad under september 2017 
 
https://www.rfsl.se/wp-content/uploads/2017/01/RFSL_rapport_Fortroende-
att-starka_webb.pdf 
Hämtad under oktober 2017 
 
https://www.europride.com/en/ 
Hämtad under oktober 2017 
 
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborgskalaset 
Hämtad under oktober 2017 
 
http://www.legimus.se  
Hämtad under oktober 2017 
 
http://www.mtm.se/  
Hämtad under oktober 2017 
 

 

	  


