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BAKGRUND 
Föreningen HBT-Festivalen Göteborg är en ideell kulturförenig som med konst och kultur skapar möjlighet att 
förändra samhällets heteronorm. 
Föreningen arrangerar en konst- och kulturfestival med bas i Göteborg och med ambitionen att vara hela Västra 
Götalandsregionens festival. 
Föreningens syfte är att, genom att arrangera en festival men också verka under övriga året, skapa mötesplatser 
och arenor för högkvalitativ konst och kultur skapade av och för HBT-personer och därmed uppmuntra ett öppet 
samhällsklimat som motverkar diskriminering på grund av sexuell läggning. Föreningen fungerar som en plattform 
för HBT-personer och arbetar på fler plan än bara en kulturfestival, detta för att skapa möjligheter för andra, nya 
liknande platser att uppstå och bestå.               Ur Föreningen HBT-Festivalen Göteborgs projektbeskrivning 
 
Se även bilaga 1 - verksamhetsplan för Föreningen HBT-Festivalen Göteborg 2009 

 
Grundtanken med HBT-Festivalens regionala satsning var att använda sig av det som redan finns, med de arenor 
som redan är etablerade. Från början, efter 2008 års festival, initierades en rad aktiviteter – t.ex. seminarier, 
musikaftnar, konstutställningar och filmfestival på turné. På grund av sinande tid och bristande finansiering 
komprimerades detta och det beslutades att en ordentlig satsning på en grej är bättre än att göra halvdana 
småsatsningar. Kvalité och inte kvantitet blev devisen.  
Det queera stick- och virkkafét föddes ur initiativtagarens stora intresse för hantverk och de kopplingar som tydligt 
och kreativt går att göra till samhälleliga och levnadsmässiga kluster, problem, orättvisor och variationer. 
 
Målen med det queera stick- och virkkaféet var: 

• att diskutera normer och strukturer med hantverkets fysiska och praktiska form som hjälp 
• att koppla konstens och hantverkets regler, normer, mönster till samhälleliga diton 
• att undersöka möjligheter och lägga grund för framtida regionalt arbete med huvudmålet att göra HBT-

Festivalen till hela Västra Götalands festival 
• att nå ut med HBT-Festivalens aktiviteter och budskap till nya målgrupper 
 
 

STATISTIK 
Faktiska siffror och uppskattningar under turnétiden 

 
Tidsrymd: 
Förberedelser oktober 2008 – maj 2009 
Genomförande 15 april – 17 maj 2009 
Uppföljning och utvärdering maj – juni 2009 
 

Antal genomförda kaféer 
13 
 

Antal orter 
9 
 

Antal kommuner 
8 
 

Antal besökare 
184* + några som lyssnade och tittade + journalister och fotografer 
 
*På merparten av våra kaféer har lokalerna varit fullsatta. 
 

Åldersspridning 
ca. 3-80 år 
 

Statistik för besökare och åldersspridning uppdelat efter besök: 
 
Tjörn, Billströmska folkhögskolan 
Antal deltagare – 11 
Åldersspridning – 18-30 
 



Uddevalla, Slöjdhuset 
Antal deltagare – 17 + 2 journalist/fotograf 
Åldersspridning – 45-80 
 
Göteborg, Deisy Design 
Antal deltagare – 24 
Åldersspridning – 25-70 
 
Stenungsund, Fregatten 
Antal deltagare – 25 
Åldersspridning – 3-70 
 
Torslanda, KarMa 
Antal deltagare – 12 + 2 journalister 
Åldersspridning – 35-65 
 
Ulricehamn, Krusidull 
Antal deltagare – 8  
Åldersspridning – 16-60 
 
Borås, Textilmuseet 
Antal deltagare – 8 + 15 som kikade in/fikade/tittade/frågade 
Åldersspridning – 18-65 
 
Alingsås, HBT-dagen 
Antal deltagare – 8 + 3 lyssnare + 2 journalister 
Åldersspridning – 4-55 
 
Mölndal, UKM  
Antal deltagare – 9 
Åldersspridning – 14-20 
 
Mölndal, UKM  
Antal deltagare – 11 
Åldersspridning – 14-34 
 
Göteborg, invigningsfesten 
Antal deltagare – svårt att uppskatta, minst 35 
Åldersspridning – 16-40 
 
Göteborg, ungdomstältet 
Antal deltagare – runt 10 
Åldersspridning – 20-30 
 
Göteborg, avslutningsfesten (på vip-bord till drugbingot) 
Antal deltagare – bara vi + 3 
Åldersspridning – 25-35 
 

Totalt nedlagd tid – en uppskattning 
Beräknat på heltid, 40 timmar per vecka 
Sammanlagt: 20,5 veckor 
 
Fördelat på: 
Flyer och grafisk form mars 2009 - 1 arbetsvecka 
Utarbetande av koncept och undersökande av regionalt intresse - 2 arbetsveckor 
Projektledning oktober-maj 2009 - 10 arbetsveckor 
Handledning april-maj 2009 - 1,5 arbetsvecka x 3 personer (exklusive resor) 
Utvärdering och uppföljning - 3 arbetsveckor 
 

Betald nedlagd tid 
Arvoden utbetalas till 4 personer, sammanlagt 36 000 kronor (se budget, bilaga 3) 

 



FÖRARBETE 
 

Tidplan 
Oktober-december 2008 
Idéen bestäms att förverkligas och formuleras. En första kontakt med potentiellt intresserade redan existerande 
hantverkskaféer tas, dels för att undersöka intresse och dels för att undersöka vad som redan sker i regionen inom 
området. Ekonomi säkras av bidrag från Västra Götalandsregionens konst- och kulturnämnd. 
Januari- mars 2009 
Informationsmaterial tas fram, kopplingar till övriga regionala projekt under och kring HBT-Festivalen undersöks, 
inbjudningar till en lång rad hantverkskaféer i regionen skickas ut. 
Mars- maj 2009 
Koordinering, turnéplanering, marknadsföring, inbjudningar med mera tas om hand, flyer färdigställs (se bilaga 2a) 
för att under tiden 15 april-17 maj genomföra projektet.  
Maj – juni 2009  
Uppföljning, utvärdering och efterarbete. 
 

Idé 
Idén med det queera stick- och virkkaféet kommer sig ur tanken att koppla hantverk, de normer, regler och 
mönster som förväntas följas där, till samhällets diton. Se även rubriken ”Bakgrund”. 
Stina Nilsson är initiativtagare och har lett projektet. 
 

Bildande av arbetsgrupp 
För att genomföra projektet krävdes en arbetsgrupp där vikten av olika kompetenser och ingångar i såväl hantverk 
som HBTQ-frågor sågs till. 
 
Arbetsgruppen bestod av: 
Stina Nilsson – initiativtagare och dåvarande ordförande i föreningen HBT-Festivalen Göteborg. Stina har agerat 
koordinator och övergripande ansvarig för projektets förarbete och genomförande samt för efterarbete och 
uppföljning. 
Klara Persson – studerar design på HDK och arbetar med feministiska och queera konst- och kulturprojekt. Klara 
gjorde den grafiska formen för projektet och deltog som konstnärlig handledare. 
Frida Hultén – studerar konsthantverk på HDK och arbetar på olika vis utanför mönster och ramar i sitt textila 
hantverk. Fridas roll i projektet var att bidra med sin breda kompetens inom textilt hantverk och agera konstnärlig 
och praktisk handledare. 
Helena Tulkiewicz – är aktiv i RFSL Göteborg samt en stor stickentusiast. Helena har bidragit till projektet med 
kunskap i HBTQ-frågor samt som praktisk handledare genom sitt intresse för stickning och virkning. 
 

Information inom arbetsgruppen 
Koordinatorn förberedde material kring projektet för att sedan vid möten med arbetsgruppen samla tankar, idéer 
och konkretisera arbetsuppdelning. Möten genomfördes under februari – april 2009  
 

Information gentemot arrangörer 
Första information och inbjudan gick ut via mail och följdes upp av telefonsamtal under tidsperioden oktober 2008 
– mars 2009. Detta följdes sedan upp med konkret tidplan, turnéläggning samt marknadsföringsmaterial allt 
eftersom detta färdigställdes, fram till maj 2009. Utvärderingsenkät gick ut strax efter genomfört besök och 
utvärderingsrapport samt information om eventuell fortsättning förväntas skickas i slutet av juni. 
 

Information gentemot deltagare 
Initialt informationsmaterial skickades ut genom koordinatorns kontaktnät under januari 2009 för att sedan följas 
upp med färdig flyer och utförligare information och turnéplan under mars och april 2009. 
 
De informationsvägar som använts är: 
Sticknätet – Västra Götalandsregionens hemslöjdskonsulenters nätverk och nyhetsbrev 
Facebook – ett event skapades och människor kopplade till HBT-Festivalen bjöds in 
Hantverksföreningar och organisationer i berörda kommuner 
Konst- och kulturföreningar och organisationer i berörda kommuner 
Kommun- och kulturkontor i berörda kommuner (främst för kännedom) 
Diverse privata maillistor med konst- och hantverksintresserade privatpersoner 

 



GENOMFÖRANDET 
 

Förklaring till projektets olika medverkande 
Koordinator – förbereder, samordnar, utvärderar samt agerar kontaktperson gentemot media och medverkande i 
projektet.  
Arbetsgruppen – finns med i ett förberedande skede och formulerar tillsammans med koordinator projektets syfte 
och upplägg. Är med i genomförandet av projektet.  
Arrangörer – finns på plats och bistår med lokal för kaféet samt förberedande marknadsföring och spridning av 
flyers etc. i egna nätverk.  
Deltagare/besökare – de som besöker kaféet 
 
Koordinator var: Stina Nilsson 
Arbetsgruppen bestod av: Stina Nilsson, Klara Persson, Frida Hultén, Helena Tulkiewicz. Se rubriken ”bildande av 
arbetsgrupp” 
Arrangörer var: Billströmska folkhögskolan, Slöjdhuset, Deisy Design, Kulturhuset Fregatten, KarMa, Galleri 
Krusidull, Borås Textilmuseum, Alingsås museum/HBT-dagen, UKM – Ung Kultur Möts, HBT-Festivalens 
invigningsfest, HBT-Festivalens ungdomslounge, Saga Bar 

 
Turnéschemat såg ut såhär: 
15 april - Tjörn, Billströmska folkhögskolan 
16 april - Uddevalla, Slöjdhuset 
20 april - Göteborg, Deisy Design 
21 april - Stenungsund, Fregatten 
22 april - Torslanda, KarMa 
23 april - Ulricehamn, Krusidull 
2 maj - Borås, Textilmuseet 
2 maj - Alingsås, HBT-dagen 
9 maj - Mölndal, UKM  
10 maj - Mölndal, UKM  
15 maj - Göteborg, HBT-Festivalens invigningsfest 
17 maj - Göteborg, HBT-Festivalens ungdomstält 
17 maj - Göteborg, HBT-Festivalens avslutningsfest  
 

Tänk kring resor och material 
Till alla orter har gruppen tagit sig med kommunala färdmedel. 
Materialet vi haft med oss i form av garn, virknålar, stickor och informationsmaterial har i möjligaste mån 
inhandlats second hand och producerats på vis med hänsyn till miljö, en del material har även mottagits som gåva 
från olika garn- och hantverksbutiker.  
 
Arbetsgruppen har delat upp orterna och det har varierat vilka som följt med till vilka kaféer. Minst två och max alla 
fyra har deltagit i olika konstellationer. 
Ett stort, till största del ideellt, engagemang ligger bakom projektet, både från arbetsgruppen, arrangörer och andra 
inkopplade samarbetsparter – t.ex. HBT-Festivalen och Västra Götalands Hemslöjdskonsulent. 
Projektet har haft en budget som inte möjliggjort någon högre ekonomisk ersättning för arbetsgruppen. Eftersom 
kostnader kring resor och material har hållts på en låg nivå kan ett symboliskt arvode till Frida Hultén, Klara Persson 
och Helena Tulkiewicz betalas. En summa avsätts också för att arvodera Stina Nilsson för utvärdering och 
uppföljning.  
 

Kaféernas upplägg 
Vi har innan varje tillfälle undersökt vad arrangörerna tror är ett bra upplägg – de flesta har gett oss fria tyglar. Vi 
har börjat varje kafé med en mindre föreläsning bestående av: 

1. Presentation av oss och vad vi gör 
2. Presentation av HBT-Festivalen som projektets tak och grund 
3. Exempel och tankar kring normer, förväntningar, heterosexism, queert hantverk, normbrytande konst 

med mera 
4. Besökarnas frågor och funderingar 

 
Detta har varit ingången till att sedan sticka, virka och diskutera. Med hjälp av det vi haft med oss (se nedan) har vi 
öppnat upp för tankar, diskuterat fördomar, pratat om olika sätt att hantverka, varför vi stickar och virkar, vad som 
är möjligt och vilka hinder och problem som finns i att hantverka, och leva, utanför normer och förväntningar. 



Detta har vi haft med oss på kaféerna: (bilaga 2a, b, c) 
• Exempel på vad vi gör, både inom hantverk och annan konst, med tydlig eller mindre tydlig koppling till 

HBTQ-frågor. 
• Exempel och inspiration - hantverk som rör sig utanför ramarna. 
• Informationsfolder kring HBT-Festivalen och vårt koncept  
• Övningar och diskussionsingångar 
  – Hantverka utifrån ord 

– Hantverka utifrån känslan 
– Hantverka med diskussionsfrågor som grund 

 
 

Ekonomi 
Se budget, bilaga 3 

 
 

Samlade pressklipp april-maj 2009 
Se även bilaga 4 

 

Radio 
P4 Väst – kort intervju – 15 april 2009 
Radiohuset, Sticksnack – intervju/reportage – 22 april 2009 
 

Papperstidningar 
Bohuslänningen, 16 april 2009  
Bohuslänningen, 17 april 2009 
Stenungssundstidningen, 18 april 2009 
Göteborgs Fria Tidning, 12 maj 2009 
Torslanda-tidningen, 13 maj 2009  
Metro, 15 maj 2009 
Dagens Nyheter, 14 juni 2009  
 

Internet 
• http://sannanilssons.devote.se/blogs/1743363/queert-stick--och-virkkafee.htm 
• http://www.kulturungdom.se/index.php?option=com_content&view=article&id=374:sticka-a-virka-

utanfoer-ramarna&catid=42:nyheter&Itemid=100 
• http://www.vastsverige.com/templates/article____21301.aspx 
• https://www.pirab.se/MIMA/standard/getPIRWebb.asp?x=A555180A 
• http://www.kurbits.nu/2009/04/16/queert-stick-och-virkkafe-kanske-pa-en-plats-nara-dig/ 
• http://muchis.typepad.com/muchisknitblog/2009/05/queert-stick-och-virkkaf%C3%A9.html 
• http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/kultur_o_fritid,tredje_hbtfestivalen_slar_pa_stort 
• http://www.gbgco.se/nyheterna/shownews.php?id=318 
• http://www.goteborgsfria.nu/artikel/79589 
• http://alingsasiana.blogspot.com/2009/04/hbt-festivalen-i-alingsas-2-maj-2009.html 
• http://www.sticka.org/kalender.php?event=2431&month=20095 
• http://ladyfestgothenburg.blogspot.com/2009/04/sticka-och-virka-till-den-regionala.html 
• http://gingerbeerblog.blogspot.com/2009/05/sticka-och-virka-queer-pa-jarntorget.html 
• http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/virknalens-revolution-1.891981 

+ på respektive arrangörs hemsida och ett antal kalendarier 

 

UTVÄRDERINGAR 
Under projektets gång har utvärderingsunderlag samlats in genom: 

• Gästbok gentemot besökarna 
• Loggbok och utvärderingsenkät gentemot arbetsgruppen 
• Utvärderingsenkät gentemot arrangörerna 

Ett av målen med projektet var ” att undersöka möjligheter och lägga grund för framtida regionalt arbete med 
huvudmålet att göra HBT-Festivalen till hela Västra Götalands festival”. Med detta i bakhuvudet under hela 
förberedelse- och genomförandetiden har information och observationer samlats som ska underlätta och inspirera 
till kommande regionala projekt i HBT-Festivalens regi. Dessa observationer kommer utförligare att presenteras i 
ett enklare metodmaterial i slutet av juni. Nedan följer några reflektioner. 



REFLEKTIONER 
 

Hur upplevde arbetsgruppen projektet – se även bilaga 5 
I stort har arbetet i gruppen fungerat bra. Vi har skött den mesta kontakten via mail för att då och då ses och mer 
praktiskt planera. 
En av gruppens deltagare kände sig dock inte delaktig i processen och upplevde att saker och ting gick för fort och 
bestämdes över dennes huvud. Detta tar vi med oss och trycker på hur viktig tydlig kommunikation och inlyssnande 
är i grupprocesser. 
 

Hur togs projektet emot – se även bilaga 6 och 7 
Vi har fått ett övervägande positivt och fint bemötande, både arrangörer, besökare och journalister har varit 
nyfikna och intresserade av vad vi har att visa. 
Många har undrat vad queert hantverk är och vad sexualitet, olika levnadsformer och samhällsstrukturer har för 
koppling till hantverk – detta har vi diskuterat och fått många intressant vinklar och synpunkter på. 
Några av de vi mött och frågeställningarna som lyfts finns kortfattat förklarade i en krönika som skrivits på uppdrag 
av tidskriften Hemslöjden - se bilaga 8 
 
Här följer några av de ingångar som legat som grund till diskussion om normer, förväntningar, samhällsstrukturer, 
levnadsval, samlevnadsformer osv. 

• Nyttan med hantverk – att allt det som hantverk betyder för människor - att praktiskt tillverka 
bruksföremål, att slappna av, att umgås, att uttrycka känslor och åsikter med mera - kan kopplas till en rad 
olika strukturer och samhällsproblematiska aspekter. 

• Upptäckten att det besökarna gör redan är queert – stickande och virkande människor är kreativa 
människor och många är de som sysslar med hantverk utan mönster, att utforska gränser, material och 
möjligheter. Utifrån detta har vi diskuterat varför vi hantverkar som vi gör och hur ett perspektiv - kring till 
exempel klimat, feminism, queer, orättvisor och HBTQ-frågor - kan ge dessa utanför-ramarna-verk helt nya 
dimensioner.  

• Det nya, svåra, oväntade, perspektivbreddande – En del besökare har kommit utan tidigare erfarenhet av 
textilt hantverk. I utforskandet av nya konstformer och när människor sätts i en kontext där allt är tillåtet, 
där ingenting kan bli ”fel” har hantverket legat som grund till svårigheter i att tänka utanför normen, vad 
som är normativt, hur vi ser på människor osv. Utgångspunkten har varit att hantverkskaféer är ett sätt att 
umgås såväl som något annat och vardagligheter, feminism, politik, aktivism, syner på människan och 
samhället har diskuterats. 

 
Vad har festivalen fått ut av detta 
Detta var första gången som HBT-Festivalen letade sig utanför Göteborgs gränser. En regional satsning kring konst, 
kultur och HBTQ-perspektiv är ett långsiktigt arbete och målet att undersöka hur ett framtida regionalt arbete kan 
se ut har varit spännande och givande. Vi har nått en målgrupp som rör sig utanför HBT-Festivalens ”vanliga” 
kretsar och nätverk och fått ut budskapet och aspekter på sakfrågorna till en för festivalen helt ny grupp.  
Vi har besökt ett antal orter och kommuner och merparten har visat liknade tendenser, här följer ett urval av de 
observationer vi gjort. 

• Att kunskapen kring HBTQ och normer är svag, till exempel med grund i 
– Att HBTQ-personer ”inte finns” på orten, att HBTQ-personer bara existerar som främmande 
karaktärer i filmer, media och storstäder 
– Att frågor kring normer aldrig eller sällan diskuteras, varken i privata eller offentliga sammanhang 
– Att konst och kultur sällan har ett normkritiskt perspektiv eller lyfts i normkritiska sammanhang 
– Att konst och kultur sällan kopplas till samhälleliga strukturer och tendenser 

• Att intresset för normer och normkritiska aspekter varierar 
De sammanhang vi besökt har inte från början haft en tydlig normkritisk ingång, fokus ligger på hantverk. När vi 
börjat diskutera hur normer kan se ut, hur de kan ta sig uttryck, var vi ser dem, vad de kan ha för konsekvenser osv. 
så har vi fått ta del av olika observationer och upplevelser kring ämnet. För att nämna några: 

– Skepsis kring om normkritik/HBTQ-frågor är något som berör de som håller sig inom normerna 
– Förvåning över och viss upplysning kring att normer kan handla om fler saker än sexualitet och 
vem du blir förälskad i 
– Intressanta inlägg och perspektiv på hur normer är kopplade till människors liv och leverne, till 
exempel vad gäller hur vi ser på utanförskap, vilka samhälleliga problem som berör vilka människor, 
vad vi har för ansvar gentemot vår omvärld, vad det finns för lösningar på strukturella problem och 
vad konst och kultur har för roll i det hela. 

• Att intresset för normbrytande hantverk och forum för det är stort 
– Nyfikenheten har varit oerhört stor och de grupper vi har besökt har varit intresserade av vad vi 
visat, vår ingång och våra frågeställningar.  



– Tankarna kring att hantverk går att koppla till samhälleliga strukturer har i många fall varit nya 
och oväntade för de besökare vi mött, medan de i andra fall varit självklara men tidigare 
oformulerade.  
– Många har uttryckt en önskan om att få se en fortsättning på detta, gärna med tydligare frågor, 
mer ingående diskussioner, längre föreläsning och fler exempel på vad queer konst och gueert 
hantverk kan vara och i vilka sammanhang det kan ses.  
 

Varför det regionala arbetet ska gå vidare – syfte och mål 
Vikten av att jobba regionalt med HBT-Festivalen är oerhört stor, detta visste vi innan projektets start och 
övertygelsen i detta har förstärkts under projekttiden. 
I Västra Götalandsregionens mål och vision ska följande punkter finnas alla regionens invånare till livs: 
 
• En god hälsa 

• Arbete och utbildning 

• Trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet 

• En god miljö där de förnybara systemen värnas – naturen, boendet och arbetslivet 

• Strukturer som möter behov hos barn och ungdomar 

• Uthållig tillväxt, som skapar resurser för alla, samt ett rikt kulturliv 

 
Tre av de fyra generella perspektiven, Den gemensamma regionen, Integration och Jämställdhet, är särskilt aktuella 
för detta projekt. I visionsdokument skrivs att Västra Götaland ska vara en region där sammanhållning finns, där 
människors resurser tas tillvara och där samspelande verkar för en långsiktigt positiv befolkningsutveckling. 
Vidare skrivs det att könstraditionella yrkes- och utbildningsval ska brytas och att en jämställd maktstruktur ska 
eftersträvas samt att arbete kring mångfald ska vara en ömsesidig process för ett öppnare samhälle. Mångfald ska 
ses som en tillgång, skillnader beroende på bakgrund ska utjämnas, och samverkan kring integrationsprocesser ska 
finnas. 
Även om formuleringar i dessa dokument kan ifrågasättas, t.ex. gällande synen på integration/ assimilering/ 
delaktighet/ deltagande/ jämställdhet osv. så kan vi utifrån dessa ord och riktlinjer utläsa att ett regionalt 
perspektiv kring HBTQ- och normkritiska frågor är viktigt och i allra högsta grad bidrar till att dessa visioner och mål 
kan uppfyllas. HBT-Festivalen kan med konst och kultur som medel aktivt arbeta med och hjälpa till i denna 
process.  
Detta projekt har också visat på framgångsrika vägar att på kreativa sätt lyfta frågor och perspektiv som kan verka 
främmande, svåra och obekväma. Konst och hantverk, att praktiskt arbeta med händer och kropp frigör och öppnar 
upp för diskussion, vidgar perspektiv och skapar inte minst sammanhang där dessa kan lyftas. 
 
Att HBT-Festivalen och det queera stick- och virkafét arbetar med frågor som efterfrågas i Västra 
Götalandsregionens visionsdokument är klart. För att ta exempel:  

• Gällande utveckling för ett hållbart näringsliv lyfts att utvecklingskraft i mångfald och jämställdhet ska ses 
till.  

• Gällande kunskapsutveckling nämns att utjämnade skillnader inom regionen ska eftersträvas. Den 
kompetens och inspirationsförmåga som finns inom och kring HBT-Festivalens organisation är i nuläget 
koncentrerad till Göteborg, eftersom staden är föreningens och festivalens basort. I arbetet med att knyta 
regionala kontakter inför det queera stick- och virkkaféet har dock ett stort intresse och ett lika stort 
behov av erfarenhet, kunskaper och perspektiv kring HBTQ-frågor märkts. Att använda denna samlade 
kompetens i ett regionalt sammanhang kan bidra till att jämna ut kunskapsskillnader kring normer, 
människors olika levnadsförhållanden, samhällsstrukturer osv. Detta kan i förlängningen bidra till att 
människor känner sig hemma på fler orter i Västra Götaland, att utflyttning från mindre orter minskar, att 
människor motar och ser till en större bredd av normer och att hela regionen kan profilera sig som en 
öppen, nytänkande, välkomnande och framåttänkande region. 

• Gällande att Västra Götaland vill vara en ledande kulturregion och där skapa arbetstillfällen, stärka 
identiteter med mera har såklart en regional konst- och kulturfestival en stor roll. I visionsdokument 
eftersträvas också att ett köns- och mångfaldsperspektiv ska finnas vilket ligger i linje med HBT-Festivalens 
arbete.  
Konst och kultur har en viktig funktion i att öppna upp föreställningar, smula fördomar och skapa ett mer 
levande, mer kreativt och bredare samhälle. Konst- och kulturaktörer, föreningar, organisationer och 
institutioner finns det gott om i regionen varpå intresset för samarbeten med HBT-Festivalen är och borde 
vara stort. Kopplingen kultur och samhälle har under detta projekt bekräftats vara stark och något att 
bygga vidare på. 

• Gällande strävan efter en god hälsa för invånarna i Västra Götaland kan en regional satsning från HBT-
Festivalens håll bidra till att nuvarande faktorer till hälsoskillnader, såsom känsla av utanförskap, 
missförståelse av olika levnadsformer osv., övervinnas. 

 



FRAMTIDEN 
 

Hur kan ett fortsatt arbete kring konst och kultur med normkritiska perspektiv se ut – ett förslag 
Med utgångspunkt i de lärdomar och slutsatser som här ovan presenterats skulle en treårig plan kortfattat kunna 
se ut såhär: 
 

2009 
Fokus: fortsatt inlyssnande samt underhåll av dragna lärdomar  

• Det som vaskats fram och sammanställts i denna rapport ska spridas till alla som varit involverade samt 
användas som utgångspunkt i vidare nätverkande.  

• En lathund för samarbete mellan organisationer, institutioner, fria grupper osv. och HBT-Festivalen tas 
fram och presenteras tillsammans med ett enkelt och bra metodmaterial för arbete med konst, kultur och 
HBTQ-perspektiv. Detta görs av HBT-Festivalens regionala arbetsgrupp dels med utgångspunkt i denna 
rapport, dragna lärdomar, HBT-Festivalens upplägg och arbete och dels med hjälp av andras rapporter, 
metoder, böcker och erfarenheter. 

• Ett arbete kring utveckling av samarbeten med de aktörer som redan initierats ska ske. Att undersöka vilka 
regionala aktörer som redan finns, aktiva eller vilande, i HBT-Festivalens nätverk ska undersökas – vilka 
regionala och lokala aktörer är kopplade till vilka Göteborgsaktörer, och på vilket sätt? Föreningen HBT-
Festivalen Göteborg ska vara beredda att ta emot och möta initiativ från olika aktörer i regionen. 

• Uppmaningar/inbjudningar till deltagande och information kring HBT-Festivalens verksamhet samt 
möjligheter med arbetet ska från festivalens håll gå ut. Detta riktas gentemot kommuner, organisationer, 
kulturhus, skolor, föreningar och andra konst- och kulturaktörer – dels med grund i de som kontaktats och 
visat intresse inför 2009 års festival och dels gentemot nya potentiellt intresserade aktörer. 

• HBT-Festivalens regionala arbete ska dels ses som ett uppstartande och ständigt undersökande arbete och 
dels som en självklar del i festivalens program. Kopplingen till HBT-Festivalen ska stärkas ytterligare och 
mana till samarbeten på olika plan mellan olika nya aktörer i regionen och Föreningen HBT-Festivalen såväl 
som mellan nya aktörer i regionen och i festivalen redan involverade aktörer. En modell för detta kan vara 
att de regionala aktiviteterna genomförs innan HBT-Festivalen äger rum och sedan presenteras och 
involveras i festivalens främst göteborgsbaserade program, allt för att skapa ett varaktigt och 
uppmuntrande kulturliv med HBTQ-perspektiv innan under och efter festivalen, i hela Västra Götaland. Av 
samma anledning kan de aktiviteter som sker under festivalen lyftas och åka på turné efter festivalen. 

• Beroende på hur festivalens fortsatta finansiering ser ut kan samarbeten byggas på en mängd olika sätt. En 
första utgångspunkt är att festivalens regionala satsning ska kunna subventioneras från festivalens håll – 
t.ex. i form av en regionalt inriktad samordnare/projektledare – men att den i stort ska kunna vara 
självgående med finansiering från lokala kommun-, konst- och kulturinstanser och deras samarbetsparter. 
Det finns en viktig aspekt i att få in normkritisk konst och kultur i kommuners, institutioners, föreningars 
och andra aktörers ordinära verksamhet och budget – något som går att motivera gentemot både lokala 
och nationella lagar, måldokument och uppdragsbeskrivningar. 

 

2010 
Fokus: breddning och fördjupning 

• Inför festivalens fjärde år ska tidigare intresserade och ytterligare potentiella konst- och kulturaktörer runt 
om i Västra Götaland kontaktas och bjudas in till samarbete utifrån deras respektive verksamheter och 
önskemål. Detta kräver ett förarbete i form av research kring befintliga organisationers arbete, kunskaper, 
intresse, behov osv. vilket görs av HBT-Festivalens regionala arbetsgrupp. 

• Föreningen HBT-Festivalen Göteborg kan här agera sluss och kommunikationskanal mellan de aktörer som 
planerar medverka i HBT-Festivalen, både i Göteborg och i Västra Götaland. De initiativ som tas på 
regionalt plan ska på ett fruktbart vis möta de aktörer som redan utarbetat ett koncept eller en struktur 
kring festivalsatsningar i Göteborg – allt för att möjliggöra en gemensam och kraftfull satsning på en 
regional konst- och kulturfestival med HBTQ-perspektiv. Initiativen behöver komma ifrån ett intresse, en 
regional festival kan aldrig drivas enbart med kraft från Göteborg – föreningen HBT-Festivalen och dess 
kunskaper, erfarenheter och perspektiv kan dock bidra med kvalitativa genvägar, råd, kontakter och 
nätverk som underlättar för lokala initiativ. 

 

2011 
Fokus: festivalens geografiska och årstidsbundna upplösning 

• Under festivalens femte år ska fördjupade samarbeten under hela året och i hela regionen finnas 
etablerade. Föreningen HBT-Festivalens mål- och visionsdokument ska sammansmälta med andra konst- 
och kulturaktörers diton och ska med dessa som utgångspunkt bygga spännande, nydanande, 
normbrytande och konstnärligt högkvalitativa såväl som kreativt inspirerande arrangemang och nätverk i 
hela Västra Götaland.  



BILAGA 1 
Verksamhetsplan 

VERKSAMHETSPLAN 2009 
Föreningen HBT-Festivalen Göteborg 
 
SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 
Föreningen är till för de som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuellas, 
bisexuellas och transpersoners liv. Föreningens syfte är att synliggöra denna mångfald av kultur genom att planera 
och genomföra en HBT-festival.  
Festivalens syfte är också att skapa mötesplatser och arenor för konst och kultur skapade av, med och för HBT-
personer, främst i Göteborg och Västra Götaland. 
Styrelsens uppdrag under mandatperioden är i första hand att anordna HBT-Festivalen 2009 samt förbereda HBT-
Festivalen 2010 
 

EKONOMISKA SAMARBETEN 
Föreningen ämnar uppvakta Västra Götalandsregionen, kommuner, företag och andra potentiella 
samarbetspartners, för gåvor och sponsring. Styrelsen har ett grundläggande ansvar att ansöka om pengar till 
föreningens ansvarsområden. 
De deltagande aktörerna står själva som bokare och arrangörer av festivalen och planerar in detta i sina respektive 
budgetar. 
 

ORGANISATION 
Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ näst efter årsmötet och samlas för styrelsemöten där frågor kring 
föreningens arbete behandlas. 
Alla medlemmar bjuds in till medlemsmöte i höst för att samordna och lyssna till medlemmars synpunkter. 
Ordinarie årsmöte sammankallas på vårvintern. 
 

GENOMFÖRANDE 
Festivalens fortlevnad bygger på medlemmars och intressenters aktiva planering och genomförande av festivalens 
olika aktiviteter. Här framhålls att framförhållning är viktigt för styrelsen samordnande roll såväl som alla 
medverkandes planering. Arbetskraft står de medverkande för, föreningen ansvarar för att volontärer för den 
anmäla arenan, som är en av festivalens viktigaste pelare. 
Erfarenheter från föregående festivaler finns samlade dels i form av projektledarens utvärderingsrapport, dels inom 
de arrangerande institutionerna. Deltagare från 2009 års festival uppmanas att lämna synpunkter och 
erfarenheter till styrelsen. Dessa dokument och lärdomar värderas högt och bör användas i arbetet med 
kommande festivaler. 
Arenamöten arrangeras, där alla inblandade kulturinstitutioner och övriga offentliga lokaler, organisationer och 
föreningar får möjligheten att träffas och utbyta erfarenheter, initiera samarbete och planera för kommande 
festival. Styrelsen ansvarar för samordning av och kontakt med inblandade intressenter, marknadsföring och för 
införlivande av en allmän arena samt festivalcentrum. I mån av ekonomiska möjligheter ansvarar styrelsen att en 
projektledare anställs. 
 

ARBETSGRUPPER 
Styrelsen utser arbetsgrupper som fungerar som drivande organ för föreningens arbete att genomföra festivalen. 
En arbetsgrupp för medlemsansvar, en för ekonomi, en för marknadsföring och en samordningsgrupp för 
program är tillsatta inför HBT-festivalen 2009. Andra arbetsgrupper tillsätts efter behov. 
 

SYNLIGHET 
Styrelsen uppmanar alla medlemmar och intressenter att föra fram HBT-festivalen, tala, agera och göra festivalen 
allmänt känd. Samarbetet mellan institutioner, organisationer, föreningar och enskilda ligger som grund för 
festivalens synlighet. 
Styrelsen eller av styrelsen utsedda arbetsgrupper medverkar i mån av tid vid publika arrangemang för att stärka 
festivalen. 
Hemsidan blir den samlande informationen utåt för festivalen. Medverkande uppmanas att använda sina medier 
och kanaler för att synliggöra festivalens arbete. 
 

UPPFÖLJNING 
Styrelsen ansvarar för att utvärderingsrapporten från 2009 finns till handa via hemsidan. De erfarenheter som 
medverkande lämnar in läggs så att även dessa finns alla till handa. 



BILAGA 2a 
Flyer och övriga bilder 

 

 
 
 
 
 
 
      NÄR VI ÄR VAR 
 

     15 april 16-19.30 – Tjörn, Billströmska folkhögskolan  
     16 april 14-16.30 – Uddevalla, Slöjdhuset 
     20 april 17-19 – Göteborg, Deisy Design på Jups  
     21 april 18-20 – Stenungssund, Kulturhuset Fregatten  
      22 april 17-20 – Torslanda, KarMa 
          23 april 17-19 – Ulricehamn, Galleri Krusidull  
          2 maj 12-16– Borås, Textilmuseet  
        2 maj 18.30-20 – Alingsås, HBT-dag 
     9-10 maj – Mölndal, UKM regional  
  
 
            Hjärtinnerligt välkomna! 
 
 
        regionalt@hbt-gbg.se  
        0702303653 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



BILAGA 2b  
Informationsfolder 

 

 



BILAGA 2c 
Exempel på övningar 

 

 



BILAGA 3 
Budget 

 

 

queert stick och virkkafé – ursprungsbudget balans 
  
 totalsumma 

intäkter + 47 000 

  
arvoden handledare (inklusive sociala avgifter osv)                                                       -17500 
  

resor           - 3120 
  
extra insatser under festivalen           - 1000 
  

material           - 1700 
  
marknadsföring           - 6600 
  

utvärdering och uppföljning        - 16 000 
  
övrigt           - 1080 
  

utgifter - 47000 
  
resultat                    0 
  

queert stick och virkkafé - resultatbudget   

    
intäkter summa antal totalsumma 

stöd Västra Götalandsregionen 40 000 1 40 000 
fakturaintäkt från UKM 4000 1 4000 
spons festivalprogram 6000 1 6000 
totalt   50 000 

    
utgifter    
resor    
regionen runt-kort 30 dagar 1060 2 2120 

100 kort 100 5 500 
    
extra insatser under och efter festivalen 827,5 1 827,5 
material 136 1 136 

    
marknadsföring    
flyers, tryck 237,5 1 237,5 
annons festivalprogram 6000 1 6000 

lokalkostnad, Uddevalla 200 1 200 
   10021 
    
arvoden handledare (inklusive sociala avgifter osv)  

ersättning Frida   9200 
ersättning Klara   5700 
ersättning Helena   6100 
totalt   21000 

    
utvärdering och uppföljning   
ersättning utvärderare 15 000 1 15 000 
produktion och spridning av material 1000 1 1000 

    
överskott till vidare arbete 2009   2 979  



BILAGA 5 
Vad vi tänkte - loggboken 

 

Vad vi tänkte 
I loggboken antecknades efter varje besök tankar utifrån vad som gick bra, vad som gick mindre bra, vad vi ska ta 
med oss till nästa gång och vad vi bör göra likadant. 
I slutet av maj gjordes en utvärdering, hela arbetsgruppen tillsammans. 
 
Följande frågor ställdes under vårt utvärderingsmöte i slutet av maj: 
1. Förarbetet 

a. Hur upplevde du att informationen oss emellan fungerade under förarbetet? 
b. Fick ni relevant och bra information? 
c. Vad hade kunnat göras tydligare och bättre? 

2. På turné 
a. I stort, hur upplevde du besöken runt om i regionen? (bemötande, logistik, besökare osv) 
b. Bästa upplevelsen 
c. Sämsta upplevelsen 
d. Vad tror ni att deltagarna fick med sig? 
e. Vad kan du ta med dig till ditt övriga arbete? 

3. Målen och förväntningarna 
a. Enligt dig, nåddes målen, hur? 
b. Vilka förväntningar hade du på projektet? 
c. Uppfylldes dessa? 

4. Kopplingarna 
a. Hur tyckte du att kopplingen till HBT-festivalen var, gick informationen fram, kändes kopplingen 

intressant/relevant? 
b. Hur skulle du vilja se att en fortsättning på projektet ser ut? 
c. Är du intresserad av att var med om och när det händer igen? 
d. Något ytterligare att tillägga? 

 
Sammanfattning av loggbokens anteckningar och vår slutliga utvärdering: (utvecklat i bilaga Xb) 
1. Förarbetet 
a. Merparten av arbetsgruppen upplevde förarbetet som bra och engagerande med möten med jämna mellanrum. 
En tyckte dock att det inte fungerade och att det var oklarheter kring hur omfattande projektet var, att et var 
informationsglapp och att mycket blev bestämt och att roller förändrades utan att hon hann reagera.  
 
Fick ni relevant och bra information? 
b. Tydlig och mycket information som ibland kom lite som en förvåning (se punkt 1.a.) 
 
Vad hade kunnat göras tydligare och bättre? 
c. Inget/inget/- 
 
2. På turné 
a. Besöken upplevdes i stort som härliga, kul med många trevliga personer i olika åldrar. Tveksamhet byttes mot 
skratt på nästan alla ställen.  
Projektet uppfattas som mycket bra organiserat. 
 
b. De unga på Billströmska Folkhögskolan och UKM lyfts som extra glada, fina och fria i tanken och händerna. Att vi 
själva blev inspirerade och överraskade och att vi väckte lust och tankar hos folk betonas som positivt. Det fina 
bemötandet på de flesta ställena som ännu ett exempel. 
Många av de vi besökte var trygga då vi kom till deras hemmaplan, de var bekväma med diskussionerna och med 
oss. Grupperna har lyssnat, diskuterat, varit glada, öppna och engagerade. 
En av de mest positiva sakerna har varit den goda stämningen och den fina responsen både från arrangörer och 
deltagare. Det har funnits ett intresse för vad vi gjort och ett stort engagemang kring hantverk vilket inspirerat. 
På några kaféer har det kommit folk som inte vetat om att vi var där, vilket har varit spännande då vi fått tillfället 
att diskutera våra sakfrågor än mer. 
Våra övningar och att vi förberett pratet kring queert hantverk och kopplingen till HBT-Festivalen var sköna och bra 
att ha med. 
Det var ofta lätt och roligt att kommunicera och vi blev inspirerade av alla engagerade och fria hjärnor. 
 
c. En lyfter oklarheterna kring hennes roll som sämst, i övrigt råkade vi ut för en reporter som inte lyssnade och 
gjorde narr av oss och frågorna + ett par besökare som använde härskartekniker för att förminska oss i rummet. 



Ibland var det svårt att få igång diskussioner, kanske för att grupperna var för trygga och pratade på om det de 
brukade prata om. 
Ibland har lokalen varit ett problem med t.ex. stimmig omgivning. 
I ett fall upplevde vi att informationen var svår att få fram till arrangören vilket ledde till missförstånd när vi väl var 
där. 
Ingen medial uppmärksamhet på vissa orter. 
fyra timmar är för länge två timmar är för kort 
 
d. Inspiration, glädje, pepp nya sätt att se på hantverk och omvärld. Diskussioner och funderingar både kring sånt 
de tänkt mycket på och sånt de inte hört om förut. 
 
e. Kunskapsbildandet som konstnär, funderingar runt saker som sagts på kaféerna och belyst saker från en ny sida. 
Skapandet av nya forum! Att allt inte måste vara förutbestämt, spontanitet och att bara närvaron av oss gjorde 
skillnad och förde samtalen. Några färre fördomar får vi också med oss. 
 
3. Målen och förväntningarna 
a. Arbetsgruppen tycker att målen nåtts genom att besökarna inte var HBT-Festivalens vanliga publik och att vi fått 
diskutera och hantverka utanför ramarna en hel del. Om målen är en attitydförändring är det svårt att veta, men 
det känns som att ”suget efter mer” skapats och det är en början. 
 
b. Egna mål i form av att lära om andras attityder och kunskaper, att ha roligt, att sticka och virka i roliga 
sammanhang. 
Mål för projektet om att förmedla vårt budskap, nå folk utanför Göteborg,  så ett frö av funderingar hos deltagarna 
och att få alla att känna sig trygga i att experimentera och leka. 
 
c. Överlag lyckades vi med detta, ja. 
 
4. Kopplingarna 
a. Jag tror att informationen gick fram, på vissa kaféer är jag inte säker på om det var det viktiga, att det nog var 
”tillräckligt crazy” utan tydlig koppling till HBT-Festivalen. 
 
b. Mer kafébesök i Göteborg och regionen, kanske starta upp nya och inte bara besöka redan existerande. Kanske 
utveckla tänket och göra återbesök hos vissa. 
 
c. JA/Ja/nej 
 
d. Fan vad grymma vi varit och till Stina: inspiratör, motor, fantastisk, bra, analyserande, diskuterande person. 
CRED. Hurra! Hyllningar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA 6 
Vad deltagarna tänkte - gästboken 

 
 

Vad deltagarna tänkte – sammanfattning utifrån gästboken  

 
Besökare har fått reda på projektet främst genom: 
Lokaltidningen 
Internet (Facebook, HBT-Festivalens hemsida, bloggar) 
Att vi skickade information direkt till dem (maillistor) 
Genom sticknätet 
Från vänner och arbetskamrater 
 

Besökare tar med sig främst: 
Nya idéer, kunskaper och tankar om hantverk och queer 
Ny skaparglädje, inspiration, fantasi och glädje 
Att mönster inte behöver följas 
Att våga pröva nya saker 
Trivselkänslor 
 

Besökare ville ha mer: 
Exempel på vad vi gjort och inspiration kring/tips på vad som går att göra. Stickmönster. Tid. Män och killar. 
 

Besökarna tyckte att vi ska tänka på: 
Att komma ut tidigt med information. Att fortsätta i samma stil. 
 

Besökarna tyckte att detta var bra: (de mest använda orden i gästboken och som sagts till oss) 
Att vi finns, var där, kom till deras forum och har fixat det här.  
Att det är en strålande och jättebra idé, att blanda stickat med idéer och diskussion. 
Att vi var välkomnande, inspirerande, duktiga, trevliga.  
Att det var positivt att vi hade med material och verktyg. 
Att vi väckte lusten att skapa, öppnar för diskussion och har häftiga tankar och projekt. 
Att det fanns utrymme för det fria tänkandet och skapandet, att visa virkningens gränslösa värld.  
Att det inte fanns några måsten och krav.  
Att släppa lös tankarna och händerna, praktiskt och psykiskt nyttigt. 
 
Många besökare vill se en fortsättning på detta och har lämnat sina kontaktuppgifter för framtida projekt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA 7 
Vad arrangörerna tänkte - utvärderingsenkät 

 

 
Vad arrangörerna tyckte – utvärderingsenkät 

 
Sammanfattning av utvärderingsenkäten som de vi besökte fått svara på 
 

Kontakt och information 
De flesta tyckte att kontakten fungerade mycket bra och att vi gjorde ett mycket bra förarbete samt att information 
och svar på frågor kom snabbt och bra. 
Någon önskade att materialet (affisch/flyers) kommit tidigare och att infon kommit ut oftare. 
 

Upplevelse av vårt besök 
De flesta tyckte att det var mycket trevligt, intressant, kul, inspirerande och att det rörde om och var spännande att 
se vad vi hade att säga och visa. 
 

Vad vi lämnar efter oss 
Många tyckte att vi gav nya idéer om hur det går att få igång stickandet och virkandet när idéerna tryter med olika 
diskussionsämnen och övningar.  
Att vi var ”människor utifrån” lyftes som positivt då det gav nya vinklar och ny energi i rummet. 
Att mötas över ett gemensamt intresse, hantverkande, kan leda till så mycket annat.  
Diskussionen om queer konst blev ofta intressant och tankar om att livet rymmer mer än en tror togs upp vid flera 
tillfällen. 
 

Positivt 
Många lyfter att vi hade ett genomtänkt och bra koncept, och att hantverksingången är bra för att diskutera queert. 
Det nämns att vår framtoning var trevlig, mjuk, lite försiktig och välavvägd för att börja diskussioner i ett stundtals 
”svårt ämne” .  
Att vi läste av gruppen bra och att förhandskontakten lade en bra grund för när vi sedan var på plats nämns, likaså 
att samlandet med presentation och genomgång i början var positivt.  
 

Vad mer som önskades 
Någon ville att vi skulle gå igenom fler spännande tekniker och ha med fler exempel att visa. 
Att vi kunde vara en större arbetsgrupp med fler olika kompetenser och inriktningar för att kunna nå fler ställen 
och ersätta om det blir bortfall nämndes också. 
I vissa lokaler där det var stimmigt hade det funkat bättre att i smågrupper ha längre och ordentligare 
genomgångar av övningar med mera, för att aktivera mer. 
 

Respons från deltagare 
De vi besökte har lyssnat av att deltagare varit nöjda och tyckt att besöken var trevliga, roliga, mysiga och 
engagerade samt att det gav mersmak och nya tankar och idéer. Någon har efteråt inte fått någon respons från 
deltagare. 
 

Kopplingen till festivalen 
De flesta tycker att budskapet gick fram och att kopplingen var kul och relevant samt att introduktionen och 
presentationen vi höll i början av varje kafé var tydlig och lätt att förstå. Några lyfter det positiva i att diskussioner 
tog sin utgångspunkt i festivalens budskap och vissa menar att fler och mer riktade frågor till deltagarna kunde 
ställts. 
Att i deltagarnas vanliga forum mötas och skapa kreativt samtidigt som det förs diskussioner lyfts som bra, precis 
som faktumet att det mer handlade om att skapa praktiskt än att lyssna till en föreläsning. 
Även här nämns att det material som i förväg skickades ut (se flyer, bilaga 2a), samt det som fanns med på plats (se 

minifolder, bilaga 2b samt exempel på övningar, bilaga 2c) var begripligt och lockande.  
Någon lyfter att en deltagare inte märkt av kopplingen till HBT-Festivalen. 
 

Förslag på fortsättningar av projektet 
Samarbeten lyfts som en bra fortsättning, både med skolor, festivaler, andra hantverksforum osv.  
Att genomföra projektet med tydligare inriktning på workshop nämns och att den ingång vi haft i att möta 
människor över ett gemensamt intresse och diskutera viktiga ämnen är positiv och något att bygga vidare på.  



En fortsättning som innebär att tydligare lyfta konsten som queer efterfrågas. 
Att flytta projektet till mer offentliga rum är en idé som lyfts samt att ha det på fler orter och fler gånger under 
året. 
Någon vill att det ska växa, blåsas upp och nå en större grupp av människor. 
De flesta vill se en fortsättning i någon form och ser gärna att vi kommer tillbaka till deras lokaler och forum samt 
att de gärna är med och söker nya och andra samarbetsparter och målgrupper. 

 
Jag ställde följande frågor till alla de vi besökt: 
1. Hur upplevde du att kontakten med oss fungerade inför vårt besök, fick ni tillräckligt med och relevant 

information? 

2. Hur upplevde du vårt besök? 

3. Vad tar du med dig till fortsatta kaféer, annan verksamhet, livet? 

4. Vad gjorde vi bra? 

5. Vad borde vi gjort annorlunda? 

6. Hur uppfattade du att deltagarna upplevde vårt besök, har ni fått någon respons från deltagare, har det 

diskuterats något efter vårt besök? 

7. Hur tyckte du att kopplingen till HBT-festivalen var, gick informationen fram, kändes kopplingen 

intressant/relevant? 

8. Hur skulle du vilja se att en fortsättning på projektet ser ut? 

9. Är ni intresserade av att var med om och när det händer igen? 

10. Något ytterligare att tillägga? 

 
Alla arrangörer som vi besökt har svarat och samlat ser svaren ut såhär: 
 
1. Kontakten fungerade hur bra som helst, informationen var bra, inget mer att önska. Någon önskade att 
materialet (affisch/flyers) kommit tidigare. Ni gjorde ett mycket bra förarbete. Mkt bra kontakt o info, svar på alla 
frågor snabbt och glatt! Ja det fungerade bra. Nu var det ju flera här i Borås som höll i det så därför det kanske 
kändes lite lite och glest. 
 
2. Jag upplevde ert besök som trevligt. Intressant och kul, inspirerande! Mycket trevligt! Roligt för alla att 
se annan typ av hantverk i det bundna(även om alla inte riktigt vågade). Trots/tack vare att både ni o vi 
(Alingsås) var ganska möra efter en lång dag, blev den avslutande punkten med stick/virk en avspänd, avkopplande, 
nästan kontemplativ, inspirationsstund att varva ner under. Och ni var inspirerande; t o m jag som inte hållt en 
virknål sedan mellanstadiet tyckte det var roligt och nåt att göra igen! Vi är vana att ha olika sammankomster här 
och det fungerade lika bra som någon annan sammankomst. Trevligt! men tyvärr lite för lite folk. 
 
3. Jag tar med mej nya idéer om hur man kan få igång stickandet och virkandet när idéerna tryter. Att skriva ord på 
lappar och få igång tänkandet och skapandet var kul. Stafettvirkning är ju också roligt. Att släppa lös kreativiteten 
mer med virknålen! Att det alltid är bra med ”människor utifrån” dvs att ni inte tillhörde skolan, som kommer och 
ger ny inspiration. Att mötas över ett gemensamt intresse, hantverkande, kan leda till så mycket annat. Eg. var det 
väl inget nytt el. främmande ni kom med. Det man kan ta med var det som var queer konst. Det ser man inte så 
mycket av… Vi kan använda stick/virkstund vid andra tillfällen, och livet rymmer mer än man trodde/ man kan mer 
än man tror... Vi har som sagt väldigt ofta möten, stickkaféer, bildvävnadsgrupper och kursverksamhet och annat. 
Det fungerade lika bra som annan vi haft. Våra slöjdhusmedlemmar  är  mycket fria i sina tankesätt. Kanske ligger 
det i skapande människors natur att inte vara låsta i tanken? Skön inspiration 
 
4. Genomtänkt och bra koncept. Hela er framtoning, den mjuka ingången i ett, ibland, svårt ämne . Att välja denna 
ingång för att prata om queert tycker jag var bra och som ni gjorde det. Jag undrade ärligt talat när jag fick första 
mailet…. Att ni läste av gruppen och lät diskussionen bli lite försiktig. All förhandskontakt fungerade toppen och när 
ni väl var på plats så funkade det jättebra med att sticka/virka queert. Vi var flera som undrade vad som skulle 
hända, och det funkade ju! Ni samlade upp stickgästerna med lite prat stund först. Er inspiration 
 
5 - Ni kunde gärna ha visat mer av de spännande tekniker som utlovats i ”reklamen”. 
Kanske ha fler som kan åka med ifall någon får förhinder - några slags ersättare - nu gick det ju bra ändå och det 
handlade ju inte så mycket om tekniker utan mer om ett annat tänk. Ni behöver inte göra något annorlunda.  
Det som hade krävts i gruppen på Jup’s hade varit att man hade satt sig ner och delat ut lappar och aktiverat på ett 
annat sätt än vad som gjordes. Har efteråt hört att man inte riktigt visste hur man skulle gå tillväga och när det är så 
nytt för många handarbetare (detta att arbeta helt utan plan, mönster mm) så vet man inte vilken ände man skall 
börja i. Lokalen på Jup’s inbjuder inte till föreläsning, men för att få fart på folk skulle man ha behövt som sagt mer 
”Här kommer jag med dessa lappar och nu skall vi ta varsin lapp och sticka det……”….typ….. ???. ???. 
 



6. Jag har bara hört med en deltagare efteråt och hon tyckte ni var så mysiga och engagerade! De deltagare jag 
pratat med var mycket nöjda. De har sagt att det var trevligt och att det var kul att virka/sticka på annat sätt. De 
som var där uppskattade det helt, det gav mersmak. Två kollegor på kulturskolan tog fasta på att man kan 
sticka/virka till musik. Den allmänna inställningen var att det är roligt att träffas och sticka/ virka. Vi var för få, så 
ingen respons. 
 
7. Kopplingen till festivalen – känner det mer som ett bra sätt att tänka på ett nytt sätt. Budskapet gick fram. Vi fick 
ju en diskussion, men man skulle kunna ställa mer frågor till deltagarna – så att det blev en större diskussion. både 
kul o relevant, roligt att få skapa/göra nåt själv, inte bara lyssna och titta på andra som gör saker. Och ni förklarade 
kopplingen och idén kring det hel så alla förstod. Även infon på flygbladet var ”begriplig” och lockande. Det 
framgick inte att det var för HBT-festivalen säger någon deltagare som jag talat med. Bra, 
 
8. Ett samarbete med skolorna. Vi, dvs Deisy Design, är gärna med och stödjer och uppmärksammar handarbete på 
alla sätt som finns då vi tycker det är viktigt att man håller igång handarbetsraditionen (såväl ”vanlig” stickning som 
gamla tekniker och nya sätt att handarbeta på).  
Skall man göra om det igen så tror jag att man vid det tillfället flyttar ut stickcaféet från Jup’s (vilket vi har gjort vid 
ett par tillfällen) och lägger det på en annan lokal och uppmärksammar det på lite annat sätt.  Gör det till en mer 
levande workshop-miljö om ni förstår vad jag menar. Fortsätt med den inställning ni har, att möta människor över 
ett gemensamt intresse och diskutera viktiga ämnen. Det beror ju på syftet. Lyfta konsten som queer eller 
diskussionen….vet inte just nu. Vet inte, bara att det skall fortsätta. Kanske fler offentliga tillfällen i göteborg under 
året – men det gissar jag ni redan planerat :-) Vi är öppna för om ni vill hyra vår kafélokal för ett uppföljningsmöte. 
Tycker fortfarande att detta är ett bra sätt...vill ha det större, mer media, helt enkelt Försöka blåsa upp det. Vara 
ute i god tid. 
 
9. En fortsättning – jovisst. Gärna! Ja, visst! Javisst, både som arrangör och som deltagare. Hantverksmöten av olika 
slag ligger i vårt intresse. Tycker att Textilmuseet el Kulturhuset med teater bibliotek och konstmuseet ska vara 
med och arrangera detta. Så att Borås kommun är med och sponsrar detta. 
 
10. Att jag var nervös innan att det inte skulle komma några deltagare, det är inte lätt att engagera folk här, vi har 
ju haft större grejer med sponsorer, reklam, stöd från tidningar o kulturförvaltningen, men ibland hjälper inte det. 
Jag är nöjd med deltagarantalet. Tack ska ni ha! Ett stort TACK! Deltagarna hade trevligt och det tycker vi är alltid är 
roligt. Kram och Lycka till! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA 8 
Kommande krönika, Hemslöjden – augusti 2009 

 


