
• Bildades 1989

• Del av en organisation medlemmar, 

avdelningar förbundskansli och 

förbundsstyrelse.

• RFSL Östersund – RFSL J/H

• Aktiviteter

• Östersund Staaren Pride 2021 pride

turne runt om i alla kommuner.



Varför håller jag i ett sådant
här pass?
Preethi Huczkowski

“En Jämtländsk HBTQI Indier”

Kock, Kökchef, Matinspiratör

Mångfaldsarbete

Mat skapar möten, identitet och förståelse
för kulturer



Vad hände när vi släppte
vårat tema?
Vi har varit omringade av fyra väggar i över ett år nu. Delat våra liv med 
datorer och mobiler. Det är dags att lyfta blicken; se in i skogen och ut över 
fjällen. Ta på sig kängorna och traska ut i det fria. Blommorna längs med 
stigen visar stolt upp sina färger, precis som du. 

Naturen ser dig och accepterar dig för den du är. Du är alltid välkommen, 
fjällen står kvar och träden välkomnar dig hem.

Vi har mycket natur och frihet att njuta av här i Jämtland Härjedalen.

Det är viktigt att vi tar till oss av den, värnar och vårdar den, och respekterar 
det liv som den ger. Lika stolta som Armstrong och Aldrin var när de satte 
flaggan på månen för 52 år sedan, kan vi höja prideflaggan i den fria vinden 
ute i skogen och uppe på fjälltoppen.

Vi kliver ut för första gången på länge, firar våra och naturens färger 
tillsammans. Liksom träden i skogen står vi starka, stolta och många 
tillsammans.

Fri luft, fritt liv!



En ickefråga eller? 

Det spelar väl ingen roll?



Positiva arrangemang som gjorts och görs.
Åre Gaydays 2000

Storulvån ordnade regnbågsdagar 2006

Åre winter pride 2016. 2017, 2018 

Funäsdalens Fjällmuseum Queervandringar

Regnbågscafeer runt om i länet 

Föreningssatsningar



Kan mat vara könskodad?

Hur inkluderande är besöksnäringen och 
destinationsbolagen?

Vem vill man nå och varför?



Kan mat vara könskodad?



Kvinnor i matreklamen är ensamma, sexiga, glada och 
dekorativa - men de äter inte.
Det framgår av en studie av livsmedelsreklamen i 
Sverige utförd av universitetslektor Helena Sandberg 
och professor Gunilla Jarlbro, medie- och 
kommunikationsforskare i Lund.

- Kvinnorna tittar på maten, möjligtvis slickar de, men 
äter gör de aldrig på bilderna, säger Gunilla Jarlbro. 
Maten är kopplad till njutning, gott samvete och 
välmående. Men allt kvinnorna äter går ut på att 
göra dem smala.

-Männen i reklamen är däremot inte ensamma. De 
dansar eller har roligt med sina kompisar. Maten ska 
göra dem till vinnare.



Vi i Villa  



Eat, Meet, Fly, Repeat: the contextuality of business 
travellers’ mealsSundqvist, Joachim
Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, 
Institutionen för kost- och måltidsvetenskap.

Joachim Sundqvist har i en enkät frågat drygt 500 tjänsteresenärer 
om sina måltider under tjänsteresan. Resultatet visar överraskande 
könsskillnader, bland annat att kvinnor i större utsträckning äter på 
hotellrummet.

– Det är intressant, eftersom ingen tror att de är mindre sociala än 
män egentligen. Det kanske kan handla om en trygghetsfråga eller 
andra normer.

Kvinnorna i studien använde digital teknik i högre utsträckning för 
att hitta rätt utbud, vilket överraskade Joachim Sundqvist.

– Det var inget jag hade räknat med att de skulle vara mer tekniska. 
Men det var roligt att få sina fördomar krossade.





”Kvinnlig mat” 

Bakelser ,tårtor
Frukt, bär
Champagne, Cava
Söta drinkar
Sallad
Sushi
Ångkokt mat ”snälla smaker”
Sötlakrits
Fisk
Vegetariskt

”Manlig mat”

Öl
Kött 
Hamburgare
Pizza 
Saltlakrits
Whisky
Viltkött
Potatisvarianter
Donuts
BBQ







Besöksnäringen, Fjällturism 



Hur representeras 
familjeturismen?





Tack för att just du deltog!

För mer info

www.rfsl.se

www.transsammans.se

Stötta ditt lokala arbete,
Bli medlem i RFSL 
Jämtland/Härjedalen

http://www.rfsl.se/
http://www.transsammans.se/

