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Abstract 
The aim of this study is to examine how the history about LGBTQ-people is represented in archives, focusing on 
the websites, social media and projects of the archives. The study revolves around three themes, identity, acces-
sibility and participation and seeks to examine how four selected archives work to highlight, gather and inform 
about the history, experiences and lives of the LGBTQ-community represented in their collections.  

The study is based on the theoretical framework of the connection between archives and identity and the 
problem of silence in archives where marginalised groups are not heard, and therefore seeks to examine how 
archives can work towards breaking the silence. The search process consists of a netographic survey and is ana-
lysed and then discussed in a broader perspective using the three themes and the theoretical frameworks. 

Conclusions of the study shows that the chosen archives, depending on their respective starting points, 
skills and resuscitations, work in ways that together could form a basis for better understanding of how to create 
and highlight LGBTQ-history. There are e.g difficulties today in searching for documents about LGBTQ-history 
in traditional archives, due to the need to revise the subject words to create more accessibility. This is something 
traditional archives can learn from the more progressive LGBTQ-focused archives. 
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Lista över använda förkortningar 

GALA - Förkortning av ”The Gay and Lesbian Archives of South Africa” 

HBTQ - Akronym av orden Homosexuella, Bisexuella, Trans- och Queerpersoner.  

LHA - Förkortning av ”The Lesbian Herstory Archives” 

NAD - Förkortning av ”Nationell arkivdatabas” 

RFSL - Förkortning av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, trans- och 
queerpersoners rättigheter (före 2007, Riksförbundet för sexuellt likaberätti-
gande) 

TUM - Min förkortning av ”The Unstraight Museum” 
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Inledning 

Hur ser hbtq-historia ut i våra svenska arkiv? Detta var en fråga jag ställde mig 
när jag 2016 gjorde praktik på The Lesbian Herstory Archives i Brooklyn, New 
York, ett arkiv helt tillägnat lesbiskas historia. Vad jag visste fanns inte någon lik-
nande verksamhet i Sverige, något som gjorde mig nyfiken att undersöka detta 
ämne vidare. Var kan vi hitta hbtq-personers berättelser och historia och hur ser 
den i så fall ut? Jag började söka efter material och texter om detta ämne men på 
svenska var det mest skrivet om hbtq-historia på museum, inte alls mycket om 
just hbtq-historia arkiv. Utifrån rapporten Museerna och HBTQ av Riksutställ-
ningar från 2015, började jag fundera på hur det ser ut för arkiv och hur arkiv job-
bar med hbtq-frågor. Rapporten Museerna och HBTQ belyser hur museum kan 
arbeta för att skapa, förvalta och förmedla kunskap om grupper i samhället som i 
princip ses som historielösa och menar att ett synliggörande av hbtq-personers 
historia leder till existensberättigande, ökad förståelse och respekt, och i slutändan 
ett öppnare samhälle.  Detta är någonting som arkiv också borde vara i, och därför 1

vill jag med denna uppsats rikta uppmärksamhet mot arkiv och deras arbete med 
hbtq-historia för att se hur det ser ut inom arkivsektorn.  

I denna uppsats kommer jag att undersöka, förutom The Lesbian Herstory Ar-
chives, tre svenska arkiv: Stockholms stadsarkiv, Riksförbundet för sexuellt lika-
berättigandes (RFSL) arkiv och The Unstraight Museum. Undersökningen kom-
mer att handla om hur dessa arkiv valt att uppmärksamma, belysa och samla in 
material om hbtq-personers liv och historia på deras webbplatser och sociala me-
dier. Varför jag valt att se på arkivens verksamhet online är för att jag vill under-
söka deras arbete ur ett tillgänglighets-perspektiv där besökares första kontakt 
med arkiv ofta sker över internet, och för att internet gjort att fler människor kan 
besöka arkiv trots att de inte kan ta sig dit fysiskt. Jag hoppas att med denna upp-
sats skapa lite klarhet i hur arkiv arbetar och kan arbeta med att belysa, informera 
om och samla in hbtq-personers historia. 

 Riksutställningar (2015) s. 51
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arkiv arbetar med att lyfta och be-
lysa hbtq-personers historia samt hur arkiv arbetar och kan arbeta med att lyfta 
hbtq-personers egna röster, både historiskt och samtida.  
Uppsatsens utgångspunkt ligger i fyra konkreta exempel på arkiv som arbetar med 
att inkludera hbtq-personers historia för att se hur de har gått till väga.  
Uppsatsen syftar till att genom en netografisk metod undersöka hur hbtq-perso-
ners erfarenheter synliggörs och hur deras historia skildras, vilka arkivhandlingar 
som sparas och om eller hur de visas upp på arkivens webbplatser, sociala medier 
och databaser. Utöver tre svenska arkiv kommer uppsatsen behandla ett arkiv från 
USA för att ge ett internationellt perspektiv. Jag vill även undersöka hur det ser ut 
på statliga arkiv-institutioner kontra enskilda arkiv som jobbar specifikt med hbtq-
frågor.  Uppsatsen söker även redovisa möjligheter och metoder för arkiv-sektorn 
att utveckla ett hbtq-perspektiv i arkivens samlingar. 

Mina frågeställningar för uppsatsen är: 
• Hur går arkiven till väga för att dokumentera, samla in och uppmärksamma 

hbtq-personers liv och erfarenheter?  
• Finns det vissa grupper inom hbtq-communities som syns mer?  
• Vilken bild av hbtq-personer/hbtq-communities bidrar arkiven till att skapa 

och sprida? 

Uppsatsen är utöver mitt syfte och mina frågeställningar byggd kring tre hu-
vudsakliga teman, identitet, tillgänglighet och delaktighet. 

• Identitet, berör hur arkivmaterial kan vara identitetsskapande och att det kan 
vara viktigt för marginaliserade grupper (i detta fall hbtq-personer) att ha en 
historia att bygga sin identitet kring.  

• Tillgänglighet, belyser hur tillgängligt material av och om hbtq-personer är, 
hur arkiven arbetar med att lyfta hbtq-relaterat material och för att se hur arki-
ven sprider information kring vad de har i sina samlingar. 

• Delaktighet, synliggör hur arkiven går till väga för att göra hbtq-personer 
delaktiga i arkivarbetet, om t.ex hbtq-personer arbetar med att själva välja vad 
som ska sparas eller om arkiven bestämmer detta. 
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Forskningsöversikt 
I min undersökning har jag har valt att fokusera på tre perspektiv av forskning 
som relaterar till det ämne jag skriver om, maktperspektiv, marginaliserade grup-
per i arkiv och queera arkiv. Detta för att se hur forskningsläget ser ut kring hbtq-
personers historia och hur forskare resonerar kring detta. De teoretiker och forska-
re som jag refererar till är främst från USA och Kanada, men också ifrån norden, 
anledningen till att jag inte har med så många svenska artiklar är helt enkelt för att 
de inte skrivits så många om de områden jag ska undersöka. Ämnet är mycket 
större internationellt och främst hos forskare i Nordamerika. 

Maktperspektiv inom arkiv 
Det har tidigare gjorts mycket forskning kring maktperspektiv inom arkiv, där 
forskare menar att historien formas utifrån vad som sparas och vad som glöms 
bort, och där arkivmaterial ofta ses som sanningen men egentligen bara är ett ur-
val ur vår historia. Katalin Gere, process-ansvarig på Riksarkivet, skriver i arti-
keln Riksarkivets erfarenheter med insamling av invandrar- och minoritetsarkiv 
om hur Riksarkivet arbetat med att samla in material från invandrararkiv. I arti-
keln tar hon upp skillnaden mellan offentliga och enskilda arkiv. Hon skriver att 
svenska arkivinstitutioner inom den offentliga sektorn innehar material från bl.a 
stat, landsting och kommuner, som är skyddat genom arkivlagen, tryckfrihetsför-
ordningen och andra författningar. En del av myndigheters förvaltningsuppdrag är 
att bevara handlingar som inte gallras.  För enskilda arkiv är förutsättningarna för 2

bevarande annorlunda än för den offentliga sektorns, då det inte finns motsvaran-
de lagskydd och ekonomisk garanti för kostnader som behövs för att bevara, vårda 
och tillhandahålla arkivmaterial. Gere skriver att det privata arkivområdet är svå-
rare att överblicka och mer föränderligt än i myndigheternas fall, då enskilda ar-
kivbildare inte är skyldiga att bevara handlingar oavsett deras möjliga betydelse 
för framtida forskning. Offentliga och enskilda arkiv kan således komplettera 
varandra, men det beror mycket på vad för material de enskilda arkiven väljer att 
spara. Det finns en traditionell syn på att arkivariens roll är och har varit neutral 
gentemot det material som arkivarien har hand om. Men många teoretiker menar 
att det egentligen är tvärt om, och att arkivarien har en stor makt över vår historia. 
I Sverige handlar det främst om enskilda arkiv, då den offentliga sektorn som sagt 
är styrt av ett antal olika regelverk.  

Staffan Smedberg, fil.dr. och avdelningschef vid Stockholm stadsarkiv, skri-
ver i artikeln Arkiv och minoriteter om proveniensprincipen som en viktig del av 
arkivsfärens idévärld och som styr en stor del av arkivverksamheten.  Smedberg 3

menar att man kan se proveniensprincipen som en av orsakerna till att många 
(som t.ex. minoritetsgruppers företrädare) ser arkivmaterial som en dokumenta-

 Gere (2010) s. 52.2

 Smedberg (2010) s. 46.3
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tion av maktutövning. Arkivmaterial presenteras och redovisas som myndigheters 
handlingar och har ofta ett byråkratiskt språk där objekten som utsatts för myn-
digheternas handlande ofta glöms bort.  Smedberg menar att proveniensprincipen 4

också påverkar vad arkiven sparar och bevarar, då gallringsbeslut ofta begränsas 
till en särskild arkivbildare, vilket gör att om handlingar rörande minoriteter inte 
redovisats separat kan de inte heller behandlas separat i ett gallringssammanhang. 
Smedberg menar att arkivmaterial inte skapas för att bevaras eller för att ge en 
fullständig bild av vårt samhälle, utan för att dokumentera aktiviteter som olika 
aktörer bedömt som viktiga att dokumentera. Han tar även upp arkivverksamhe-
tens ursprung i den offentliga sektorns behov av arkivering och menar att det där-
för inte är arkivmaterialet i sig som borde diskuteras, utan hur arkivorganisationer 
och arkivarieprofessionen hanterat dessa frågor.  5

I Archives, Records, and Power: The Making of Modern Memory skriver Joan 
M. Schwartz, fil.dr. och docent vid Queen’s University och Terry Cook, fil.dr. och 
professor i arkivvetenskap samt arkivarie vid National Archives i Canada, om hur 
arkivarier historiskt setts som neutrala, objektiva och opartiska i förhållande till 
det material som de hanterar.  De menar att i själva verket styr arkiv och dess 6

handlingar både form och riktning för det kollektiva minnet och hur vi känner oss 
själva som individer, grupper och samhällen. De menar också att arkivariens roll 
innehar en maktposition, då det är arkivarier som bedömer vad som ska sparas, 
som förtecknar detta material, samt bestämmer hur det ska bevaras och hur det 
ska användas.   7

Schwartz och Cooks påpekar något som är viktigt att tänka på när man jobbar 
med frågor rörande makt, att man inte ska romantisera marginaliserade grupper 
eller känna glädje över att ”rädda” dessa personer från historisk glömska. Vissa 
kommer inte att vilja bli ”räddade”, och vissa kommer att känna sig ännu mer 
marginaliserade genom att man belyser deras marginalisering.  Detta är något jag 8

vidare kommer diskutera i analysdelen. 
Margret Hedstrom, fil.dr. och professor i informationsvetenskap vid Universi-

ty of Michigan School of Information, diskuterar i artikeln Archives, Memory, and 
Interfaces with the Past om arkivet och arkivariens makt över historien. Hedstrom 
skriver att arkivariers makt ligger i deras beslut kring vilka spår och bevis över det 
förflutna som bevaras och vad som försvinner. Samtidigt som Hedstrom menar att 
diskursen kring värdering av material ofta döljer eller ignorerar frågor kring 
makt.   9

 Smedberg (2010) s. 46.4

 Ibid, s. 45.5

 Schwartz & Cook (2002) s. 1.6

 Ibid, s. 2.7

 Ibid, s. 17.8

 Hedstrom (2002) s. 34.9
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Hedstrom menar att arkivarier konstruerar mängder av gränssnitt mellan nutid 
och dåtid, genom valen av vad som ska sparas, hur arkivmaterial representeras, 
hur man designar tillträdessystem och vilka som tillåts eller exkluderas från inter-
aktion med arkiv.  Som exempel skriver Hedstrom om hur dörrar i en korridor 10

kan vara gränssnitt mellan interiör och exteriör som tillåter människor att komma 
in, samt håller dem skyddade från utsidan. Men om dörren t.ex. är för smal för en 
person som är rullstolsburen, eller om knappen för dörröppning sitter på en otill-
gängligt plats blir den ingången i stället ett hinder snarare än en öppning, vilket 
håller människor utanför i stället för att släppa in dem.  Hedstrom diskuterar vil11 -
ka personer som samhället ger befogenheten att välja vad som blir arkiverat och 
vad som har ett värde. Hon pekar på att även om det inte problematiseras som en 
fråga om makt, så blir det en konsekvens av arkivariers arbete att välja ut det ma-
terial som anses bäst eller mest värdefullt.   12

Som en lösning på detta ser Hedstrom att arkivförteckningar ska visa så 
många olika tolkningsramar som möjligt rörande innehållet. I stället för att igno-
rera maktstrukturer inom arkiven borde arkivarier bli mer medvetna om dessa 
strukturer genom att förklara och dela den informationen med varandra, använ-
darna av arkiven och framtida generationer. Genom att göra detta kan arkivarier 
hjälpa framtida användare av arkiven förstå varför vissa handlingar finns och var-
för vissa inte finns, och belysa de faktorer som spelar in när man värderar, väljer 
ut och förtecknar handlingar, i stället för att ta för givet att arkiv kan vara neutrala 
eller objektiva.  13

Rodney G.S Carter, teoretiker och verksam arkivarie vid St. Joseph Region of 
the Religious Hospitallers of St. Joseph, skriver också om maktperspektiv i arkiv i 
artikeln Of Things Said and Unsaid: Power, Archival Silences, and Power in Si-
lence. Han menar att arkiv är auktoritära platser, med inflytande över vilka röster 
som blir hörda och vilka berättelser som inkluderas i arkiven.  Han skriver om ett 14

begrepp som han kallar ”absent-presence” (frånvarande-närvarande), som innebär 
att det som är närvarande i arkiv definieras av vad som är frånvarande, och tyst-
naden i arkiv avgränsas av rösterna i arkivet. Carter skriver om ironin i det att det 
ofta är genom dokument skapade i repressiva handlingar som röster av de för-
tryckta finns kvar.  Carter menar att makt från ett arkivperspektiv delvis är mak15 -
ten att låta röster bli hörda, att belysa och inkludera berättelser och handlingar 

 Hedstrom (2002) s. 26.10

 Ibid, s. 22.11

 Ibid, s. 34.12

 Ibid, s. 43.13

 Carter (2006) s. 216.14

 Ibid. s. 223.15
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skapade av speciella grupper. Arkivens makt ligger i inkludering, men på samma 
gång i exkludering, då inte alla berättelser berättas.   16

Carter skriver att de som har makt i samhället ofta är kopplade till statsappa-
raten, som t.ex polisen och militären, kanske inte så mycket i Sverige som i USA 
där Carter är verksam. De i samhället som innehar maktpositioner inkluderar spe-
cifika etniska och religiösa grupper, rika och välutbildade. De är även definierade 
utifrån sitt kön och sin sexualitet. Ofta är dessa grupper inte i majoritet i samhället 
men kan utöva inflytande som väger upp deras antal. Carter menar att det är dessa 
grupper som skapar handlingar som sedermera hamnar i arkiv och definierar for-
men ett arkiv tar.  Han skriver även att minnen är beroende av den fortsatta exi17 -
stensen av de fysiska spår som produceras av medlemmar i samhället och länder 
och dessa spår förvaras sedan i arkiv. Samhällsminnen, gruppers kollektiva min-
nen och dess kulturer är beroende av arkiv och arkivarier. Carter exemplifierar att 
om människans minne är försämrat påverkar det vår tidsuppfattning och vår för-
måga att minnas idéer och tankar, människor och platser. Detsamma gäller arkiv, 
när arkiv är reducerade, när det finns en tystnad i arkiven, påverkas det kollektiva 
minnet på samma sätt.  Om kunskap kring gemensamma drag som kopplar sam18 -
man människor inte finns, har det ett väldigt stort inflytande över en grupps för-
måga att skapa en identitet. För marginaliserade grupper kan identitet vara väldigt 
viktigt då de kan behöva en stark identitet gentemot de maktstrukturer som försö-
ker att stoppa dem.   19

Marginaliserade grupper i arkiv 
Det är inte bara hbtq-personer som historiskt varit mer eller mindre osynliga i ar-
kivbestånd, även andra marginaliserade grupper är drabbade av detta. Jag tänker 
här ge en större kontext till mitt ämne med några exempel som belyser andra 
grupper som också har blivit osynliga i historieskrivningen. Staffan Smedberg 
skriver i Arkiv och minoriteter att det förekommer påståenden om att arkiv speglar 
maktutövning och att medborgarna och speciellt minoritetsgrupper glöms bort och 
att deras historia försvinner. Han skriver att dessa påståenden inte saknar bak-
grund men är mer komplicerade än så.  Han menar att minoritetsarkiv är intres20 -
santa att bevara för att marginaliserade grupper historiskt sett ofta diskriminerats 
eller utsatts för förtryck. Detta har sedan lett till att många grupper själva intresse-
rat sig för att dokumentera sin historia så som The Lesbian Herstory Archives, för 

 Carter (2006) s. 216.16

 Ibid, s. 216.17

 Ibid, s. 220.18

 Ibid, s. 221.19

 Smedberg (2010) s. 45.20
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att stärka sammanhållning inom gruppen eller för att t.ex. skapa underlag för att 
kräva ersättning för olika handlingar utförda av makthavare.  21

En intressant punkt som Smedberg tar upp är handlingar om en minoritet ska-
pade av företrädare för majoriteten. Ofta är det arkivmaterial som finns handlingar 
som berör och har skapats från statsmaktens hantering av en viss grupp, t.ex. 
handlingar från domstolar eller förvaltningsmyndigheter och handlingar som be-
rör myndigheters relationer med minoritetsgruppers medlemmar.  Detta ger 22

såklart inte en representativ bild av minoritetsgrupper utan sätter dem i en ensidig 
kontext där de enbart framställs som offer eller förövare. 

Kaisa Maliniemi, fil.dr. i litteraturvetenskap vid Tromsø universitet, skriver 
även hon om detta i artikeln Public records and minorities: problems and possibi-
lities for Sámi and Kven. Hon menar att minoriteter och marginaliserade grupper i 
många länder möter ett antal utmaningar när det kommer till att få tillgång till och 
möjlighet att organisera information rörande dem själva och deras egna intressen, 
eftersom de själva inte varit delaktiga i skapandet av offentliga handlingar.   23

Maliniemi skriver om samer och kväner i Norge och menar att sättet som mi-
noriteter observerats på och hur deras representation kontrollerats återspeglar hur 
deras liv och historier konstruerats och dokumenterats i institutioners arkivbe-
stånd.  Hon skriver vidare, likt Smedberg, att dokumentation som relaterar till 24

minoritetsgrupper ofta är från utbildning, social- och hälsovården, samt kyrkan 
och rättssystemet, då dessa platser är de som är vanligast vid integrering. Minori-
teternas egna åsikter är ofta frånvarande i dessa handlingar då det är dokument 
skapade från regeringens sida och visar dem i stället som objekt som därför beto-
nar deras marginaliserade ställning.  Likt Carter skriver Malliniemi om att man 25

kan läsa tystnaden i arkivbestånd, för att mellan raderna hitta röster. Genom att 
läsa de marginaliserades handlingar ”against the grain” eller ”from the bottom up” 
kan vi hitta människor röster och berättelser och använda dessa som minnen.  26

Livia Iacovino, hedersforskare vid Monash University i Australien, skriver 
om ursprungsbefolkningen i Australien i artikeln Rethinking archival, ethical and 
legal frameworks for records of Indigenous Australian communities: a participant 
relationship model of rights and responsibilities. Iacovino tar där upp hur den au-
stralienska regeringen 2008 bad om ursäkt till ”de stulna generationerna”, dvs den 
aboriginska befolkningen, som med våld fördes bort från sina familjer och sam-
hällen.   27

 Smedberg (2010) s. 46.21

 Ibid, s. 46.22

 Maliniemi (2009) s. 16.23

 Ibid, s.19.24

 Ibid, s. 20.25

 Ibid, s. 22.26

 Iacovino (2010) s. 354.27
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Denna ursäkt förstärkte vikten av arkivkällor för försoningsprocessen med det 
övriga australienska samhället; för de ursprungsfamiljer och ”comunitites” som 
vill återförenas med sina släktingar från vilka det blev skilda ifrån, för att bevara 
sin identitet och kultur, samt för att ge bevis på den fördrivning som skett och 
eventuella rättsliga anspråk.   28

Iacovino skriver om hur Australien erkänt särskilda rättigheter till ursprungs-
befolkningen, som kommer från en historia av felbehandling och bristande rättig-
heter som fortsatt efter kolonisationen och som har resulterat i en diskriminering 
som inte kan jämföras med lidande hos andra medlemmar av det australienska 
samhället. Hon skriver vidare om hur ursprungsbefolkningen i arkivsammanhang 
utsatts för systematisk insamling av personuppgifter om dem som individer, som 
familjer eller som en grupp, som går igen i övervakningssamhällen. Om det fun-
nits en lag för integritet vid tidpunkten för insamlingen, och även om insamlandet 
kunnat motiveras av administrativa behov, skulle ett samtycke ha krävts för spa-
randet av personuppgifter.   29

En del av problemet med varför marginaliserade grupper är så dåligt represen-
terade i arkiv ligger enligt Iacovinos, Maliniemis och Smedbergs texter, till stor 
del i att de inte fått eller haft tillgång till att själva vara med i processen av att ar-
kivera sina historier, utan att det främst skett från myndigheters håll och på så vis 
inte skapat en rättvis bild av dessa grupper. Iacovino skriver om hur ursprungsbe-
folkningens kunskap kan karakteriseras som muntligt berättade minnen och asso-
cierade traditioner, minnen fångats med hjälp av västerländska teknologier, men 
att dessa handlingar strukturerade efter västerländska former av kunskap och 
kommunikationssystem och handlingar skapade av andra människor och organisa-
tioner om ursprungsbefolkningen.  Iacovino menar vidare att handlingar om ur30 -
sprungsbefolkning som hålls i arkiv som inte är deras egna skapar en form av, 
men inte fullt ut, en inhemsk kunskap. Likt Maliniemi menar Iacovino att hand-
lingar som skapas av t.ex. regering, kyrkor och sjukvård till stor del är skapade 
om och inte av ursprungsbefolkningen, men att de också kan innehålla dokument 
skrivna av dem själva, och hon menar att även fast dokumentation av Australiens 
ursprungsbefolkning skapade av utomstående organ är viktiga för kunskap om 
dessa grupper så är orala minnen en lika viktig källa.  31

Queera arkiv 
Queera arkiv behövs för att skapa nya arkivsamlingar och fylla i luckor i histori-
en, men också för att korrigera gamla fel och fördomar i dagens arkiv. I boken 
Ephemeral Material: Queering the Archive skriver Alana Kumbier, proffesor vid 
samhällsvetenskapliga avdelningen vid The Ohio State University, att vi behöver 

 Iacovino (2010) s. 354.28

 Ibid, s. 355.29

 Ibid, s. 355.30
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inse att det inte är tillräckligt att i efterhand konstruera om arkiv för att tillgodose 
hbtq-personers handlingar även om inkludering och synlighet i arkivsamlingar är 
ett viktigt mål. Hon menar att vi (både gräsrots- och professionella arkivarier, och 
de som är involverade i att dokumentera hbtq-personers liv) måste dokumentera 
hbtq-personers erfarenheter i många olika medier, tillgängliggöra handlingar och 
dess innehåll för en mångfald av användare och att skapa nya sorters tillgängliga 
rum för arkiv.  32

Kumbier skriver att t.ex. hbtq-personer eller personer med funktionsvariatio-
ner historiskt setts som problem som måste lösas, botas eller utrotas, vilket har lett 
till att dessa personers representation i arkiv beskriver dem så. Om man hittar ma-
terial om hbtq-personer i statliga arkiv är det ofta på platser där avvikelser har 
mätts, registrerats och definierats; i sjukhusjournaler, polishandlingar, fallstudier, 
forskningsrapporter och propaganda. Om man ser till familjers efterlämnade 
handlingar kan hbtq-personers historia ibland vara läsbar, eller så har spåren efter 
dem blivit censurerade eller försvunnit genom efterlevande släktingar.   33

Kumbier skriver om utmaningar rörande förtecknande av material donerat av 
individer som på ett eller annat sätt är hemliga i sin sexualitet. Forskare i konven-
tionella samlingar kan också möta arkivcensur, då arkivarier inte kan ge tillgång 
till material som skulle tyda på eller avslöja en individs sexualitet.  En annan 34

svårighet i att få tillgång till hbtq-historia är att det kan kompliceras av den per-
sonliga integriteten, skam, rädsla eller sårbarhet vilket kan hindra människor från 
att lämna detaljerade handlingar om sina sexuella liv. Kumbier skriver vidare att 
det kan vara svårt för forskare inom hbtq-historia att hitta material, då de ofta be-
höver kämpa med olika termer kring homosexualitet då dessa snabbt kan ändrats 
eller har försvunnit genom historien, vilket leder till att termerna ofta blivit be-
gränsade till koder, slang eller vetenskaplig jargong. Om man jämför med t.ex. 
kvinnohistoriker som har ordet ”kvinna” att söka efter kan man se svårigheterna. 
Luckor i hbtq-historien inom arkivinstitutioner har lett till att forskare inom queer-
teori själva har försökt skapa historiska handlingar. Kumbier skriver att queerfors-
kare inte kan konsultera befintliga arkiv hur som helst, då handlingar rörande sex-
ualitet och sexuella subkulturer skapade av dem själva (och inte av forskare och 
doktorer som undersökt dem, polis som övervakat dem eller antropologer som 
studerat dem) har varit knappa.  35

Kumbier menar att det för queera subkulturer är viktigt att ta känslor och erfa-
renheter som motiverar skapande av handlingar i beräkning och att förstå arkiven 
som instrument i bildandet av sexuella, politiska och queerkulturella kollektiv. 
Detta betyder att tänka på arkiv som utifrån olika sätt överstiger dess historiska 
funktion, och att tänka på att arkivmaterial har ett värde som sträcker sig bortom 

 Kumbier (2014) s. 82.32
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dess syftet som bevis. Det innebär också att man måste tänka på arkiv som öppna 
enheter, och att man måste tänka på tillgängligheten av samlingarna för att enga-
gera fler människor.  36

Graeme Reid, bl.a grundare till the Gay and Lesbian Archives of South Afri-
ka, skriver om homosexuella arkiv i Sydafrika i texten The History of the Past is 
the Trust of the Present: Preservation and Excavation in Gay and Lesbian Archi-
ves of South Africa och ställer sig frågan ”Var dyker gay- och lesbiska liv upp i 
allmänna handlingar och hur är dessa liv representerade?” Han svarar själv på frå-
gan med att säga att de finns i offentliga handlingar som relaterar till var de själva 
finns, att deras liv återklingar i rättsliga handlingar, polisarkiv, handlingar från 
sjukvård osv. med andra ord, på de platser som tidigare författare jag refererat till 
har tagit upp. Reid skriver vidare att det sätt som homosexuella har uppfattats re-
flekteras i det sätt som deras liv och historier blivit konstruerade och dokumente-
rade inom arkivsamlingar och offentliga institutioner.  Reid skriver om The Gay 37

and Lesbian Archives of South Africa (GALA), som startade delvis för att adres-
sera den frånvaro, eller den ensidiga representationen inom institutionella arkiv av 
kyrka och stat.   38

GALA är baserat vid University of the Witwatersrand i Johannesburg, och 
försöker att tillhandahålla service till hbtq-personer i Sydafrika. GALA försöker 
således fylla två roller, dels som ett ”community-arkiv” som vill vara lyhörda för 
behoven hos en erkänt dåligt skildrad ”community”. Samtidigt är GALA en aka-
demisk resurs, då de är baserade på ett universitet. Arkivet strävar efter att etable-
ra en professionell forskningsnod för hbtq-forskning i Sydafrika och samtidigt, 
genom förvärvspolicys och ett proaktivt uppsöknings- och spridningsprogram, 
anpassa sig efter ”hbtq-communitys” behov av arkiv.  De största samlingarna 39

som finns hos GALA är handlingar från organisationer mellan 1960-1990 som 
dokumenterat en ny och växande hbtq-rörelsen under denna period i Sydafrikas 
historia.   40

Reid skriver om vikten av arkiv och beskriver det som en plats för förvaring 
och bevarande av föreställningar där arkiv tillhandahåller källmaterial för den kre-
ativa konsten. Det är arkivet, inte bara dess samlingar av dokument och handling-
ar, artefakter och memorabilia, men också själva platsen där allt som är viktigt och 
värdefullt lagras och bevaras för eftervärlden.  41

 Kumbier (2014) s. 22.36

 Reid (2002) s. 194.37

 Ibid, s. 201.38

 Ibid, s. 203.39

 Ibid, s. 205.40
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Teoretiska utgångspunkter 
Jag har valt att använda mig av tre teoretiska utgångspunkter i mitt arbete: arkiv 
och identitet, archiving from the ground up/against the grain och queerteori. Jag 
vill med hjälp av mina teoretiska utgångspunkter se hur arkiven själva arbetar 
med hbtq-historia, inte om hur forskare letat efter material om hbtq-personer. 
Mina teoretiska utgångspunkter bottnar i att jag vill undersöka hur arkiv kan vara 
med och skapa identitet hos människor och hur arkivmaterial eller hur bristen på 
arkivmaterial kan påverka människors identitet. Ett sätt som många arkiv och teo-
retiker skriver om är archiving from the ground up eller against the grain som 
kortfattat är ett angreppsett att ta till om tystnaden i arkiv är stor. Queerteori ska 
jag använda främst för att få en normkritisk syn på det material jag undersöker 
och analyserar. 

Arkiv och identitet 
Frågan hur arkiv är med och påverkar människors identitet grundar behovet av 
arkiv för hbtq-personer ställdes tidigare i uppsatsen. Hannah Little, arkivarie vid 
the Glasgow Women’s Library, skriver i texten Identifying the genealogical self 
om samband mellan arkiv och identitet, och om hur arkiv kan vara en del av en 
identitetsformulering, och att arkiv kan ses som en arena för mening, minne och 
människors egna identitet som ett performativt rum där identiteter tar form. Little 
skriver att kopplingen mellan arkiv och identitet i den identitetsskapande proces-
sen kan bestå av många komplexa lager som inte bara artikulerar jaget, utan också 
kan knyta ihop jaget med andra, och på så vis även skapa släktskap.  Little skri42 -
ver att arkiv idag mer och mer används för att skapa en förståelse av sig själv, vem 
än ”jag” är, och att en av de största motivationerna för släktforskning är att man 
vill komma i kontakt med sig själv och sina rötter för att förstå vem man är.  43

Eric Ketelaar, professor vid Amsterdam Universitet och en av tre chefredaktö-
rer på tidningen Archival Science, skriver i artikeln Cultivating archives: mea-
nings and identities hur arkivhandlingar behöver förstås på två sätt, dels innebör-
den av själva handlingen, och dels innebörden av handlingens mening för någon 
person eller för något speciellt tillfälle. Detta innebär att dels se handlingens bety-
delse i en objektiv bemärkelse, men också i en subjektiv bemärkelse. Man behö-
ver tänka på att handlingen inte har en fast mening, utan att den får olika betydel-
se beroende på olika människors tankar och idéer under olika tidsperioder och att 
handlingens konventionella betydelse är en intersubjektiv fråga.  Ketelaar skriver 44

att forskare genom att ge en mening till en handling kan hitta användningsområ-
den för den handlingen som ingen tidigare reflekterat kring. Således väntar hand-
lingar på de meningar som människor hittar i dem eller för dem.  

 Little (2011) s. 241.42

 Ibid, s. 242.43

 Ketelaar (2012) s. 23.44
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Ketelaar skriver vidare att vi inte kan läsa handlingar på samma sätt som våra 
föregångare har läst samma handlingar, och att handlingars mening är olika för 
varje forskare och ger olika svar beroende på vem som ställer frågan. Handlingens 
innebörd skrivs av människors uppfattningar och är därför ett föremål för varia-
tion mellan individer under olika tidpunkter i tid och rum.  45

Ketelaar menar att när man (om)designar arkiv eller informationssystem mås-
te de olika typer av människor som kommer att använda arkivet reflekteras i 
strukturen, då människor i sitt sökande är i olika stadier kunskapsmässigt, vilket 
kräver olika typer av insatser och förmedling.  De flesta använder inte bara arkiv 46

till att hitta någonting, utan använder det även för att få själva upplevelsen av att 
leta och lokalisera information för den berättelse som de kan skapa med dessa 
fynd. Ketelaar menar att både arkivarier och användare av arkiv konstruerar berät-
telser som ger en grund till vilka vi är och vilka vi inte är, var vi passar in och inte 
och var vi känner tillhörighet.Användare av arkiv både hittar och skapar mening i 
arkiv eller handlingar, och med hjälp av dessa skapar och återskapar användaren 
relationen mellan sig själv och världen och på så vis även sin identitet.  47

Archiving from the ground up och Against the grain 
I arbetet med att dokumentera eller leta efter marginaliserade grupper i arkiv finns 
flera teorier om hur man kan göra. Alana Kumbier skriver om en teori som kallas 
”archiving from the ground up”. Kumbier beskriver den som en kritiskt arkivprak-
tik och som ett svar på utestängning i arkiv, med ett särskilt fokus på historisk ex-
kludering och underdokumentation av hbtq-kultur i arkivsamlingar. Denna ar-
kivpraktik arbetar med medlemmar av hbtq-communities för att dokumentera  
samtiden och skapa handlingar för framtiden.   48

”Archiving from the ground up” beskrivs som deltagande samarbeten mellan 
konventionella arkiv och hbtq-communtities. I dessa samarbeten betyder ”ar-
chiving from the ground up” att samarbetet initierats med, eller bestäms av vissa  
samhällsintressen snarare än att det styrs av traditionella arkiv med traditonella 
dokumentationsmetoder.   49

Carter skriver om en metod för hitta spår av grupper som inte finns i arkiv, att 
läsa arkiven ”against the grain”, eller på svenska motströms. Genom att läsa och 
belysa de luckor och tystnader som finns, på så vis kan man ge en röst till de tys-
tade.   50
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Carter skriver att strategin för metoden är att se vad som inte finns i handling-
ar som finns i arkiven, där man använder de handlingar som skapats av de med 
makt, för att undergräva det privilegierade läget.   51

Även i boken Refiguring the Archive skriver Hamilton mfl. att spår av margi-
naliserade grupper inte alls är frånvarande i vanliga arkiv, men att vi behöver är en 
känslig och informerad omläsning av existerande arkivmaterial. Medan handling-
arna från början var sammanställda för t.ex. en specifik polisuppgift, kan materia-
let också på ett kreativt sätt läsas ”against the grain”.  52

Idag kan man samla in nytt material med hbtq-personers erfarenheter, men 
man kan inte ändra på historien. Med hjälp av ”archiving from the ground up” och 
”against the grain” kan man dels arbeta med att fylla luckor historiskt genom att 
läsa befintligt material mellan raderna, och man kan med hjälp av hbtq-communi-
ties samla in material som är relevant för dem. Man kan också utvidga begreppet 
”Archiving from the ground up” och med hjälp av detta lyfta äldre material ge-
nom att benämna om detta med förteckningar som ger dem mer information. 

Queerteori 
I denna uppsats kommer jag att använda mig av queerteori som ett analytiskt 
verktyg för att arbeta med och diskutera ett hbtq-perspektiv på arkiv och för att ha 
normkritisk syn på arkiven jag ska undersöka. Att använda queer-teori för att ge 
nya vinklar på arkivförteckningar, som hittills har varit och är väldigt patriarkala. 

Fanny Ambjörnsson, fil.dr. i socialantropologi och docent i genusvetenskap 
vid Stockholms universitet, skriver i boken Vad är queer? om queerteori. Hon 
menar att det inte är en enhetlig teoribildning utan snarare är ett antal olika per-
spektiv på kultur, samhälle och identitet, med det gemensamma att de alla fokuse-
rar på föreställningar om normalitet och avvikelse.  Ett av queerteorins centrala 53

områden handlar om normer kring genus och sexualitet, där heterosexualitet, likt 
alla andra former av av social organisering, ses som kulturellt, socialt och histo-
riskt skapat. Vilket betyder att inte ta heterosexualiteten för given utan i stället un-
dersöka hur den skapas, upprätthålls och fungerar.  54

Ett viktigt begrepp inom queerteori är heteronormativitet, vilket betyder att en 
viss typ av heterosexualitet ses som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva 
på, men som enligt queerteori skapas och upprätthålls av institutioner, lagar, struk-
turer och handlingar. Så genom att använda ordet heteronormativitet i stället för 
heterosexualitet visas att det är det normativa systemet som undersöks och inte 
sexualiteten i sig.   55
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Ambjörnsson skriver att queerforskare vill undersöka varför heterosexualitet 
framställs som den mest önskvärda formen av samlevnad, hur dessa normer ska-
pas och var de kommer ifrån, och vilka konsekvenser detta får.  56

I boken Feminist and Queer Information Studies Reader skriver Donald Grant 
Campbell, professor vid The University of Western Ontario, i kapitlet Queer The-
ory and the Creation of Contextual Subject Access Tools for Gay and Lesbian 
Communitie om svårigheter med att ämnesbestämma handlingar. Han skriver att 
det rönt stor granskning inom informationsvetenskap, där man försöker skapa och 
genomföra effektiva verktyg för att få tillgång till information, samt att teoretiskt 
försöka formulera en begreppsmässig grund på vilken dessa verktyg ska vila på.   57

Campbell skriver om i synnerhet två problem som skett i detta arbete. Dels 
har forskare insett att det är svårt att ämnesbestämma innehåll i dokument, då det 
har en inneboende subjektiv process, som ger olika resultat beroende på vem som 
registrerar handlingar. Dels set Campbell att det andra problemet är det verktyg 
som utger sig för att vara universella men som egentligen ger en otillräcklig till-
gång för marginaliserade grupper. Detta för att termer som benämner handlingar 
ofta är otillräckliga för att representera kön, ras och sexuell läggning, och att kate-
gorierna i klassificeringarna speglar vissa ideologier och antaganden som är ål-
derdomliga eller ogiltiga och inte heller ger en djupare information som behövs 
för att tillfredsställa behov hos människor som söker information om marginalise-
rade grupper. Detta har resulterat i att vi behöver belysa att dokument inte har ett 
inneboende ämnesinnehåll som benämns av den som registrerar handlingen.   58

Campbell skriver att vi har flyttat från antagandet att scheman för klassifika-
tion är kulturellt neutrala och därför universellt tillämpbara till antagandet att des-
sa scheman är kulturellt baserade, kulturellt partiska och icke-universella. Detta 
menar han är speciellt välkommet hos hbtq-communities vilka på så vis fått ökat 
inflytande och synlighet som lett till nya ramverk för historisk, intellektuell, social 
och politisk efterforskning. Genom att erkänna en kulturell grundval och partisk-
het kan man se till grupper som inte tillhör normen, för att uppdatera redan existe-
rande ämnesordning och för att skapa nya ämnen som inkluderar fler.  59

Metodredovisning och källmaterial  
För att få svar på mina frågeställningar kommer jag att använda mig av en kvalita-
tiv insamlings- och analysmetod, netografi, som jag kommer presentera närmare 
här nedan. Utifrån mitt källmaterial kommer jag att undersöka och sedan analyse-
ra de fyra arkiven utifrån mina frågeställningar tillsammans med en jämförande 
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analys av det material jag samlat in från fyra arkiven detta för att se hur de valda 
arkiven förhåller sig till varandra och till en större kontext.  

Jag kommer undersöka arkivens webbplatser, för att se om det finns arkivför-
teckningar online, samt vilket material som visas upp om arkiven gör några pro-
jekt så som utställningar, pedagogisk verksamhet, osv. Jag kommer även att un-
dersöka arkivens sociala medier (om de använder sådana) för att se vilken kontakt 
de har med sina besökare/användare och vilken information de förmedlar samt om 
hbtq-personer själva får vara delaktiga i arbetet med hbtq-arkiv. Detta kommer 
sedan att diskuteras och analyseras utifrån valda teorier och tidigare forskning. 
Anledningen till att jag kommer undersöka arkivens offentliga plattformer är för 
att jag vill undersöka arkiven utifrån ett tillgänglighets-perspektiv då människor 
ofta i första hand använder internet som en sökmotor för att hitta information. 

Studien kommer även innefatta mejl-korrespondens med några personer som 
arbetar på arkiven för att ge en bild av arkiven och arkivariernas egna perspektiv 
på hur de arbetar med hbtq-frågor och för att få svar på frågor som jag inte hittat 
svar på online. 

Netografi 
Som insamlingsmetod av mitt källmaterial har jag valt att använda mig av neto-
grafi. Detta är främst för att alla människor som har tillgång till internet kan an-
vända det som sökinstrument, och ofta är internet det första man vänder sig till när 
man söker information. Jag vill se på vägar in till arkiven som ofta går genom in-
ternet, så som webbplatser och sociala medier samt diverse utåtriktade projekt. 

I boken Handbok i kvalitativa metoder skriver Martin Berg, docent i sociologi 
och biträdande professor i medieteknik vid Malmö Högskola, om netografi. Berg 
skriver att netografi har utvecklats som en metod för att undersöka kulturer och 
sociala liv som finns i nätgemenskaper och sociala medier. Netografi är en metod 
för att bedriva studier med hjälp av internet men också för att studera internet i 
sig, och har etablerats som en paraplyterm för olika typer av etnografiska an-
strängningar för att undersöka och förstå det sociala liv som pågår online. Berg 
skriver att netografiska forskare ofta intresserat sig för det icke-normativa, och 
frågor om t.ex. sexualitet och sådant som tvingats existera utanför normsamhällets 
gränser.  Netografi undersöker ett forskningsfält som inte är begränsat till en spe60 -
cifik plats eller sammanhang utan som istället är uppbyggt kring komplexa nät-
verk, tvetydiga aktörer och suddiga eller obefintliga gränser.  Netografi fokuserar 61

på nätbaserade miljöer, gemenskaper och kommunikationskanaler för att skapa 
förståelse för sociala samspel som äger rum online. Detta leder till att forskare då 
främst intresserar sig för gemenskaper och kommunikationskanaler där informa-
tionsflödet är användargenererat som skapar möjligheter för interaktion. Berg 
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skriver att det utifrån dessa gemenskaper är möjligt att studera allt i från identitet 
till framväxt av kulturer eller andra sociala uttryck.  62

Då hbtq-personers historia till stor del inte hörs och syns i arkiv så vill jag se 
hur de arkiv som arbetar med hbtq-personers historia använder sig av kommuni-
kationskanaler online för att visa och sprida information om sitt material. Detta 
för att internet ger tillgång till arkiv för så många fler människor än de som fak-
tiskt har tillgång till fysiska arkiv. Anledningen till att jag valt denna metod är för 
att jag anser att den passar in på de frågeställningar jag har, där jag vill undersöka 
identitet, tillgänglighet och delaktighet. Genom att kartlägga hur de valda arkiven 
arbetar med olika kommunikationskanaler för att nå ut till och involvera hbtq-per-
soner i sin arkivverksamhet. Detta baseras på att hbtq-personer kanske inte i första 
hand går till ett arkiv för att få information om sin historia eller för att grunda sin 
identitet, utan i stället använder sig av sociala medier och internet för att hitta 
sammanhang och gemenskap. Om då arkiv använder sig av internet och sociala 
medier har de troligtvis en större chans att uppmärksamma sitt arbete och nå ut till 
de människor som annars inte känner till eller har tillgång till arkiv. 

Berg skriver att en viktig aspekt av netografi är möjligheten att använda inter-
net som ett socialt pågående arkiv där rörelser mellan nutid och dåtid möjliggörs. 
Han skriver vidare att skeenden och interaktioner görs genom att text, bild eller 
annan information lagras och blir till en del av kulturen som forskaren träder in i. 
Han menar att man genom att använda sig av lagrad text och kommunikationstrå-
dar, bl.a. hos sociala medier och andra nätgemenskaper, ganska enkelt att röra sig 
bakåt i tiden.   63

Svårigheter med en netografisk metod kan enligt Berg vara att inte fokusera 
på den verklighet som kanske ligger bakom hur individer uttalar sig online, och 
att försöka att bara fokusera på det som sker på nätet. Analysen ska alltså inte bli 
en förståelse över hur texter relaterar till författare respektive läsare.   64

Berg skriver vidare att netografisk forskning präglas av att det empiriska ma-
terialet är lättillgängligt, vilket gör att det kan vara lätt att tänka att materialet går 
att använda efter eget behag då det är publicerat på nätet. Till skillnad från t.ex. 
intervjutranskriptioner som för det mesta utgår från samtycke är det oftast inte 
tänkt att materialet som finns online kommer utgöra underlag för analys.  

Samtidigt som detta material är publicerat i vetskapen om att andra ska läsa 
det.  I netografins fall är det tydligt att forskningsetiska ställningstaganden kräver 65

mer än regler och riktlinjer, och att i slutändan är forskaren själv som får anpassa 
sina etiska ställningstaganden till den specifika situationen eller lokala föreskrif-
ter.  66

 Berg (2015) s. 144.62

 Ibid, s. 144.63

 Ibid, s. 149.64

 Berg (2015) s. 154.65

 Ibid, s. 155.66
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 Dessa svårigheter till trots är netografi ett bra sätt för mig att få underlag till 
min analys. Kären M. Mason och Tanya Zanish-Belcher, båda forskare i kvinno-
historia, skriver att tillgänglighet till arkivmaterial online demokratiserar proces-
sen av att lokalisera arkivkällor, då arkiv kan bli tillgängliga för alla och inte bara 
en kunnig forskargrupp, samt att sökmotorer online och webbplatser attraherar ett 
bredare spektrum av forskare, då internet har gjort arkivsamlingar mer tillgängliga 
till vanliga människor än vi någonsin tänkt. Digitala samlingar löser inte bara upp 
väggar till arkiven, det utökar även själva användningsbegreppet. Människor som 
tidigare aldrig skulle ha satt en fot på t.ex ett universitetsbibliotek eller ett arkiv 
upptäcker nu arkivsamlingar som är relevanta för deras egna intressen enbart ge-
nom att söka på Google.  Denna aspekt av hur man kan använda internet, för att 67

(i denna uppsats tema) sprida kunskap om hbtq-historia i arkivsamlingar och loc-
ka fler besökare och genom dessa besökare få mer kunskap om hbtq-historia gör 
att jag vill undersöka hur de valda arkiven arbetar med sin verksamhet online. 

Källmaterial 
I denna uppsats kommer jag att studera fyra arkiv, tre Svenska: RFSL:s arkiv, 
Stockholms Stadsarkiv och The Unstraight Museum, samt The Lesbian Herstory 
Archives som är baserat i New York, USA. Jag har valt att se närmare på dessa för 
att det är fyra arkiv som faktiskt jobbar med de frågor jag vill undersöka. Jag fin-
ner i relation till mina frågeställningar och uppsatsens syfte det mer intressant att 
undersöka hur arkiv som faktiskt arbetar med hbtq-frågor jobbar, istället för att 
t.ex. se hur arkiv som inte jobbar med hbtq-frågor skulle kunna utveckla sin verk-
samhet, eller hur forskare om hbtq-historia arbetar för att hitta källmaterial (som 
också är intressanta forskningsfrågor)  

Jag har valt att undersöka dessa arkiv med hjälp av netografi och genom att 
undersöka deras webbplatser, sociala medier och utåtriktade verksamhet söka se 
på hur de visar upp sina källor utåt, och på så vis se vilken bild de skapar av sig 
själva och för hbtq-personer som söker efter historia. Jag vill även studera om och 
i så fall hur de uppmanar människor till att fylla i luckor i historien.  

Att undersöka arkivens webbplatser och sociala medier kommer också ge mig 
en bild av hur hur hbtq-personer själva (eller människor överlag) kan närma sig 
arkivens samlingar och material och vilken bild de först möts av. Detta med tan-
ken att många människor som letar efter någonting ofta börjar med att använda 
sökmotorer på internet, för att sedan komma vidare till webbplatser och sociala 
medier, vilket är vad jag ser som materialets förtjänst, att jag inte blir påverkad av 
vad arkiven själva säger att de vill visa upp och hur de själva säger att de arbetar 
med hbtq-frågor, då det inte alltid överensstämmer med hur det ser ut utifrån. Jag 
vill också se hur arkiven använder internet för att nå ut till människor, som annars 
kanske inte skulle besökt arkiven, men med hjälp av internet kan se hur arkiven 
arbetar. En annan fördel med detta är att jag får exakt samma bild av hur arkiven 

 Mason och Zanish-Belcher (2007) s. 354.67
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presenterar sitt material och hur tillgängligt det är, som andra människor som sö-
ker efter samma saker. Jag har kanske mer kunskap kring hur man ska söka efter 
material då det ingår i min utbildning, men det material som finns online kommer 
vara detsamma oavsett hur man söker. Detta är anledningen till att jag inte valt att 
t.ex. göra intervjuer med människor som arbetar på arkiven, för att jag i denna 
uppsats inte främst är intresserad av hur deras åsikter och tankar ser ut, utan hur 
deras arbete reflekteras i deras utåtriktade verksamheter. Personer som blir inter-
vjuade kan även bli påverkade av personen som intervjuas, genom vilka frågor 
som ställs och hur frågorna ställs, där jag som intervjuare skulle kunna lägga mo-
raliska bedömningar i svaren. Jag kommer dock att använda en del mejlkontakt 
jag haft med RFSL:s arkiv och Stockholms stadsarkiv, detta för att jag har haft en 
del frågor efter min undersökning som jag känt att jag behövt ha svar på. 

Det finns även nackdelar med mitt källmaterial, som t.ex att om jag inte pratar 
med arkivens personal kan jag missa om det kanske pågår saker som inte syns 
utåt; arkiven kanske arbetar för fullt med något projekt om hbtq-historia som jag i 
så fall helt missar. I en kvantitativ uppsats tolkas alltid materialet, men det är vik-
tigt att ligga så nära källmaterialet som möjligt. 

Introduktion till arkiven 
Här följer en kortare beskrivning av de fyra arkiven jag valt att undersöka för att 
ge en ingångspunkt och bakgrund om dessa till dig som läser. Tre av arkiven jag 
valt att undersöka är ideella organisationer, där två utav dem (The Lesbian Hersto-
ry Archives och The Unstraight Museum) har större fokus på insamlingsprojekt 
och hbtq-personers egna erfarenheter och perspektiv. Stockholms stadsarkiv å sin 
sida är statligt. Detta har jag valt med tanke på att ideella organisationer/enskilda 
arkiv har större möjlighet att styra sina samlingar, medan ett arkiv som är offent-
ligt är styrt att diverse regelverk. Utifrån detta vill jag att se på hur man kan arbeta 
med hbtq-historia på både offentliga- och enskilda institutioner.  

Under min förstudie av de olika arkiven till denna uppsats har jag märkt att 
det varit svårt att hitta arkiv som faktiskt jobbar med frågor om hbtq-personer. Jag 
gjorde som en del av min förstudie en undersökning kring hur lätt/svårt det är att 
hitta arkiv som arbetar med hbtq-frågor. Jag har sökt mig fram på många olika sätt 
för att försöka hitta arkiv med tydlig hbtq-fokus. Jag har sökt i allt från Google till 
NAD och K-samsök efter ord som hbtq eller liknande, vilket har det gett väldigt 
få eller inga träffar. 

RFSL:s arkiv 
När jag började undersöka vilka arkiv i Sverige som arbetar med hbtq-frågor var 
det nödvändigt att först höra med RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberätti-
gande) om hur deras arkiv ser ut och fungerar. RFSL:s arkiv innehåller arkivmate-
rial från organisationen RFSL, som är deponerat på Riksarkivet. Anledningen till 
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att jag valt att skriva om detta är för att jag vill se om RFSL (som är Sveriges 
största organisation inom hbtq-frågor) på något sätt använder sitt arkivmaterial för 
att sprida kunskap om hbtq-personers historier och liv, eller om andra använder 
sig av deras material av samma anledning. 

RFSL är en ideell organisation, grundad 1950, och har idag ca 7000 medlem-
mar och 38 lokalavdelningar spridda över Sverige.  I RFSL:s verksamhetsplan 68

för åren 2016-2018 står att de verkar för ett samhälle där alla människor ska ha 
lika rättigheter och skyldigheter att leva och verka, oavsett sexuell läggning eller 
könsidentitet, samt att de verkar för ett samhälle präglat av mångfald och repekt 
för människors olikheter.  I arkivväg samarbetar RFSL med Riksarkivet för att 69

förvara sitt material, och för tillfället finns material från tiden 1950-1970 i Riksar-
kivets samlingar. För att få tillgång till dessa handlingar krävs tillstånd från 
RFSL:s förbundsarkivarie, som för närvarande är Sten-Åke Petterson, fd. för-
bundsordförande.  70

Stockholms stadsarkiv 
Stockholms stadsarkiv är ett arkiv som arbetar för Stockholms län och innefattar 
material från medeltiden till idag. De arbetar inte enbart med hbtq-frågor som de 
andra arkiven gör. Anledningen till att jag valt Stockholms stadsarkiv är för att jag 
vill se om och hur en statlig institution arbetar med hbtq-frågor.  
Stockholms stadsarkiv fick sin moderna organisation 1930 och sorterar under 
Kuturnämnden i Stockholm stad. Stadsarkivet är dessutom landsarkiv för Stock-
holms län på uppdrag av Riksarkivet.  Stockholms stadsarkivs huvudsakliga 71

uppdrag är att se till att den information som skapas i Stockholms stads offentliga 
sektor hanteras enligt lagstiftning, så att informationen är ordnad, tillgänglig och 
bevarad så att alla ska kunna ta del av den både idag och i framtiden.   72

Stadsarkivet har genom lagstiftning och avtal med Riksarkivet också ansvar för 
statliga myndigheters arkiv i hela Stockholms län.  Då Stockholms stadsarkiv är 73

ett arkiv för hela Stockholms län och stad finns mängder av olika material och de 
är inte är ett arkiv enbart inriktat på hbtq-historia, som de andra arkiven. Detta gör 
att mitt angreppsätt här handlar mer om och i så fall på vilket sätt Stockholms 
stadsarkiv belyser hbtq-historia, istället för att se på hur den ser ut och hur den 
används. Enligt stadsarkivets arkivpedagog Johanna Törnros strävar de efter att 
övergripande utgå från ett inkluderande förhållningssätt och ett ”mänskliga rättig-
heter-perspektiv” i deras pedagogik- och programverksamhet.  

 RFSL:s webbplats > Om oss > Kort om RFSL.68

 RFSL årsrapport (2016) s. 1.69

 E-post från Sten-Åke Petterson till Matilda Rune (2016-12-16).70

 Stockholms stadsarkivs webbplats > Om oss.71

 Stockholms stadsarkivs webbplats > Om stadsarkivet > För arkivarier > Vår uppdragsverksamhet.72

 Stockholms Stadsarkivs webbplats > Om stadsarkivet > Fakta om stadsarkivet.73
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Stockholms stadsarkiv försöker även att anlägga makt- och normkritiska perspek-
tiv för att synliggöra underrepresenterade grupper och företeelser.  74

I och med min undersökning av Stockholms stadsarkiv kom jag även i kontakt 
med Stockholmskällan, som stadsarkivet samarbetar med, och därför kommer jag 
att undersöka Stockholmskällan samtidigt som Stockholms stadsarkiv för att se 
och jämföra hur samt vilket material Stockholms stadsarkiv presenterar på sina 
egna sidor jämfört med hos Stockholmskällan. 

The Unstraight Museum 
The Unstraight Museum har jag valt att skriva om för att det är online-baserat och 
har stort fokus på insamling och historieskrivning. Trots att det heter museum an-
ser jag att det på samma gång är ett arkiv, då de sparar och bevarar människors liv 
och erfarenheter. The Unstraight Museum är som sagt ett online-baserat museum 
som startade 2011 med fokus på att samla in ”unstraight” historia och berättelser 
som sedan visas på deras webbplats.  Organisationen är ideell och arbetar med att 75

belysa HBTQI-relaterade frågor inom en museum- och utställningskontext för att 
göra icke-normativa och icke-straighta historier synliga.  I och med The 76

Unstraight Museums insamlingsprojekt har de byggt upp en databas, som de kal-
lar hjärtat i sin verksamhet. Där finns berättelser, föremål och bilder, och besökare 
kan även själva lägga till sina egna historier och hjälpa till att definiera vad som är 
”unstraight”. Trots att The Unstraight Museum ser sig själva som ett museum an-
ser jag att det också kan klassas som ett arkiv, då de har en samling av objekt, be-
rättelser och bilder och en samling som hela tiden byggs på.  
The Unstraight Museums webbplats är på engelska, vilket beror på att de arbetar 
med en del internationella projekt och då vill öka tillgängligheten. Då The 
Unstraight Museum inte har en egen fysisk plats samarbetar de med olika aktörer 
för att visa upp sitt material. Under 2015 samarbetade de t.ex. med Stock-
holmskällan för att skapa en mer nyanserad historia kring staden Stockholm.  77

The Lesbian Herstory Archives 
The Lesbian Herstory Archives har jag valt att skriva om dels för att få ett interna-
tionellt perspektiv och dels för att det är ett arkiv som funnits ganska länge (sedan 
1974, under den sexuella revolutionen för hbtq-personer), vilket gör att de har er-
farenhet och kunskap kring hur man arbetar med att samla in och synliggöra hbtq-
historia som jag tänker att svenska arkiv kan hämta kunskap och inspiration i från. 
Det finns utanför Sverige ett antal arkiv som fokuserar på hbtq-personers historia. 
Anledningen till att jag just valt att skriva om the Lesbian Herstory Archives i 

 E-post från Johanna Törnros till Matilda Rune, (2017-01-12).74

 The Unstraight Museums webbplats > About.75

 The Unstraight Museums webbplats > About.76

 För att slippa att skriva ut hela The Unstraight Museums namn framöver kommer jag att förkorta det till TUM 77

i fortsättningen.
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Brooklyn, New York, (som jag hädanefter kommer förkorta till LHA) är för att jag 
under hösten 2016 gjorde min praktik där under fem veckor som givit mig en bra 
insikt i hur de arbetar och gör att jag därför kan skriva om det på ett grundligare 
plan än om ett arkiv som jag inte har haft chans att besöka. 

LHA grundades 1974 och är en ideell och volontärstyrd organisation. Under 
de första 19 åren fanns arkivet i en av grundarna Joan Nestles lägenhet på Upper 
West Side på Manhattan. 1993 flyttade sedan arkivet till Brooklyn där de köpt ett 
hus med hjälp av pengar de fått genom insamling. Arkivets ändamål är att samla 
och bevara handlingar som rör lesbiska liv och aktiviteter så att framtida genera-
tioner ska få tillgång till material som är relevant för deras liv och historia. Insam-
ling av detta material handlar om att upptäcka och spara lesbiska erfarenheter som 
tidigare nekats en plats i historien, för att omvärdera lesbiska erfarenheter och ge-
nom att finnas också uppmuntra andra att dokumentera sina erfarenheter och 
historier för att fortsätta formulera lesbiskas levande historia.  Arkivets samlingar 78

består av allt ifrån böcker och tidskrifter, filmer och ljudinspelnigar till fotografi-
er, personarkiv, organisationsarkiv och ämnesordnade handlingar och säger sig 
vara hem åt världens största samling av material om och av lesbiska och deras so-
ciala nätverk.  79

 The Lesbian Herstory Archives webbplats > History.78

 The Lesbian Herstory Archives webbplats > Startsida.79
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Undersökning 

I detta kapitel kommer jag att beskriva hur jag gått till väga med att undersöka de 
valda arkiven utifrån mina frågeställningar samt redovisa för det material som jag 
samlat in. Min undersökning har jag gjort med hjälp av netografi, jag har med 
andra ord sökt information på de valda arkivens webbplatser och sociala medier, 
för att där söka finna svar på mina frågeställningar som ligger till grund i min un-
dersökning. Jag har sökt efter på vilket sätt arkiven arbetar med att uppmärksam-
ma hbtq-personers berättelser och erfarenheter online: hur de visar upp det mate-
rial om hbtq-personer som de har i sina samlingar, hur ofta detta sker (inom socia-
la medier), hur stor plats material om hbtq-personer tar (webbplatser), om och hur 
de använder webbplatser och sociala medier för att nå ut till en hbtq-publik och 
om de använder webbplatser och sociala medier för att samla in material. Med 
andra ord vill jag undersöka hur arkiven använder sociala medier för att benämna, 
belysa och sprida information om hbtq-personers historia och vad de har i sina 
samlingar. Jag har även sökt efter hur arkiven går till väga för att dokumentera 
hbtq-personers liv och erfarenheter, vilka berättelser finns i samlingarna, vilka 
berättelser samlas in och på vilket sätt? Samt om det finns vissa grupper inom 
”hbtq-communities” som syns mer i arkivens samlingar. Denna sista fråga kan 
vara svår att hitta svar på enbart genom netografi, så jag har här också haft mejl-
korrespondens med arkiven för att få tydligare information kring hur de jobbar.  

RFSL:s Arkiv 
Här följer en redogörelse för min undersökning av RFSL:s arkiv. Jag har under-
sökt RFSL:s webbplats, arkivförteckning, sociala medier och utåtriktade verk-
samhet för att se hur deras arkivmaterial ser ut och hur det används.  

RFSL:s webbplats 
Jag börjar min undersökning med RFSL:s webbplats för att det är RFSL:s ”ansik-
te utåt” online, och där jag tänker att människor som söker information om RFSL 
hamnar först. Webbplatsen innehåller information om deras verksamhet, fakta om 
hbtq, olika engagemang och även en del nyheter. När jag söker på RFSL:s webb-
plats finns dock ingen information om att RFSL har ett arkiv. Jag sökte på ”arkiv” 
i sökrutan på webbplatsen men fick noll träffar. Inte heller under någon flik hittar 
jag information om att detta skulle finnas. Men efter tidigare sökning på NAD så 
vet jag att de har arkivmaterial deponerat hos Riksarkivet.   80

 Riksarkivets webbplats > Sök i arkiven > RFSL > Referenskod SE/RA/730611.80
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RFSL har på sin webbplats en flik som heter ”historia”, där skriver de dels om 
organisationens historia, från starten till idag, men de skriver även om andra vikti-
ga händelser i hbtq-historien, så som när homosexualitet avkriminaliseras (1944), 
om aids och olika demonstrationer.  Vad jag inte ser är vad de har använt för 81

källmaterial till de olika händelser som de skriver om och var detta källmaterial 
finns. För att föröka få reda på mer information om RFSL:s arkiv tar jag kontakt 
med RFSL:s förbundsarkivarie och tidigare förbundsordförande Stig-Åke Petter-
son . Jag skriver till Stig-Åke Peterson för att fråga om förbundet har något ar82 -
kivmaterial och var det i så fall finns. Peterson berättar för mig att RFSL samarbe-
tar med Riksarkivet genom att föreningens äldre förbundsmaterialet (åren 
1950-1970) är deponerat i där. Han skriver även att RFSL under 2017 planerar en 
ny leverans till Riksarkivet, med material från 1971 och ev. ända fram till 1999.  83

För att se vad RFSL har för arkivmaterial behöver jag gå vidare till Riksarki-
vets hemsida. Där finns arkivet ”Riksförbundet för sexuellt likaberättigande 1950-
1971”. I arkivbeskrivningen står att arkivet innehåller protokoll, korrespondens 
och enskilda medlemmars handlingar, och att arkivet består av ca 1,5 hyllmeter, 
med 22 volymer. Vidare står i arkivbeskrivningen att serierna med korrespondens 
inte är fullständiga, då en del material förstörts med tanke på brevskrivarnas in-
tegritet och anonymitet. Det finns inga trycksaker i arkivet förutom en del enstaka 
informationsblad och tidskrifter rörande förbundet. Man kan även se arkivför-
teckningen för arkivet, där man kan utläsa lite mer information om arkivmateria-
let. Bl.a. finns medlemsregister från åren 1950-1951, korrespondens med myndig-
heter, massmedia, aktivister och privatpersoner, både svenskt och även en del in-
ternationell korrespondens. Det finns även handlingar från enskilda medlemmar, 
som Allan Hellmans efterlämnade handlingar.  (Allan Hellman som var en av 84

RFSL:s grundare.) För tillgång till dessa handlingar krävs dock tillstånd från 
RFSL p.g.a integritetsskydd. Man kan även skicka ett mejl eller brev till RFSL 
och berätta vad man är intresserad av så kan man få tillgång till relevant material. 
Peterson skriver att RFSL sökt bidrag för att kunna göra delar av arkivmaterialet 
tillgängligt digitalt, men att den ansökan ännu inte behandlats.  85

Jag ställer även frågan om vad RFSL deponerat för typer av material till Pe-
terson, och han svarar att det dominerande materialet är protokoll, remissyttran-
den och räkenskaper etc. men skriver att det även finns en stor mängd brev som 
enskilda personer skickat till förbundet där man begärt information i skilda frågor. 
Vidare skriver han att en del av denna korrespondens kommit till användning för 
en doktorsavhandling vid Umeå universitet. Peterson skriver också att de inte har 

 RFSL:s webbplats > Om oss > Historia.81

 För att få kontakt med honom fick jag föst skicka ett mejl till RFSL:s generella mejladress som finns på deras 82

webbplats.

 E-post från Stig Åke Peterson till Matilda Rune (2016-12-16).83

 Riksarkivets webbplats > Sök i arkiven > RFSL > Referenskod SE/RA/730611.84

 E-post från Stig Åke Peterson till Matilda Rune (2017-03-19).85
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så mycket historiskt material från tiden innan 1950, dock har de en omfattande 
samling (30 arkivkartonger) handlingar med domstolsutslag från ca 1850-1950, 
vars material låg t.ex. till grund för Jens Rydströms (professor i genusvetenskap) 
doktorsavhandling Sinners and Citizens – bestiality and homosexuality in Sweden 
1880-1950. Utöver detta, skriver Peterson, har de även ett omfattande tidskriftsar-
kiv med bl.a. flera tyska tidskrifter från 1930-talet som skänkts av Eric 
Thorsell(1898-1980, sexualupplysare och på sin tid ledande i kampen för homo-
sexuellas rättigheter) som vid den tiden studerade i Berlin.   86

Jag frågar även Peterson om RFSL:s har en aktiv insamlingsverksamhet eller 
en insamlingspolicy. Han svarar då att de beroende på att resurser och lämpliga 
lokaler saknas inte bedriver insamlingsverksamhet men tar emot material när nå-
gon vill överlämna detta till arkivet. Jag är också intresserad av att veta hur RFSL 
arbetar med att synliggöra det material som finns i arkivet. Peterson skriver att de 
egentligen inte arbetar med det alls, men att det varit publicerats ett antal tid-
ningsartiklar om arkivet och dess innehåll, t.ex i tidskriften Lambda Nordica.   87

RFSL:s sociala medier 
Jag har vidare undersökt RFSL:s sociala medier, för att se om de där på något sätt 
arbetar med att visa upp RFSL:s arkiv och om de visar intresse av att samla in ma-
terial från samtida hbtq-personers erfarenheter och liv. Jag väljer att söka mig ett 
år bakåt i tiden för att få en översikt över den information organisationen skapar 
och sprider, samtidigt som det ändå är en hanterbar mängd som snabbt kan bli för 
mycket om man går längre bakåt i tiden. 

Jag läser på RFSL:s webbplats att de använder sig av Facebook och Instagram 
som sociala kanaler. Jag börjar med att undersöka RFSL:s Facebook-sida, som har 
ca 14 770 följare . RFSL:s flöde består till stor del av nyheter kring hbtq-frågor, 88

politiska inlägg, artiklar skrivna om RFSL eller artiklar som RFSL delat. Jag hittar 
när jag besöker sidan första gången ett inlägg som handlar om insamling. De skri-
ver att de har som syfta ett samla in bilder på lokala aktiviteter, och därför ordnar 
en fototävling. RFSL vill ha in bilder på t.ex. avdelningsaktiviteter, människor, 
aktivister, gräsrötter och saker som görs eller finns lokalt och som visar livet, 
verkligheten och aktivismen inom RFSL:s avdelningar.  Efter det inlägget hittar 89

jag dock inga fler inlägg som konkret handlar om insamling av hbtq-personers 
samtida historia, under det år jag går igenom.  

Vad gäller information av RFSL:s arkiv och dess material har RFSL publice-
rat en kortfilm om RFSL:s historia, som består av fotografier och filmsnuttar, med 
viktiga årtal i den svenska hbtq-historien. Här, likt historia-fliken på deras webb-

 E-post från Stig Åke Peterson till Matilda Rune (2017-01-11).86

 E-post från Stig Åke Peterson till Matilda Rune (2017-03-19).87

 RFSL:s Facebooksida.88

 RFSL:s Facebooksida > Inlägg 2017-03-02. 89

!  29



plats, står ingenting om var materialet som visas kommer ifrån, men det står att 
filmen är gjord i samarbete med RFSL.  90

Någonting annat som ibland dyker upp i RFSL:s Facebook-flöde är förfråg-
ningar efter hbtq-personer att intervjua till olika studier och enkäter. Det kan 
handla om hälsa, utbildning, arbetsmarknad etc. Det är samtidigt också en slags 
historieskrivning och insamling av material rörande hbtq-personers liv. I övrigt 
hittar jag inget mer i undersökning av RFSL:s Facebook-konto som handlar om 
det jag är intresserad av. 

Jag går vidare till att undersöka RFSL:s Instagram-konto. Där har de 1 600 
följare och de har publicerat 212 inlägg vid tidpunkten för min undersökning. In-
formationen på Instagram är lik den som publicerats på Facebook, politiska in-
lägg, fotografier från möten och uppmaningar till att stödja RFSL i deras arbete. 
Under de 60 veckor som jag gått igenom finns inget inlägg som handlar om var-
ken insamling av eller berättelser om hbtq-personers historia.   91

RFSL:s arkivs utåtriktade verksamhet 
Efter att ha sökt webbplats och sociala medier går jag vidare till att undersöka om 
och i så fall hur RFSL använder sitt arkivmaterial i en utåtriktade verksamhet.  
I RFSL:s årsrapport från 2016 skriver de att en viktig del av RFSL:s uppdrag är 
att visa en alternativ bild till det normativa och genom den bredd av erfarenheter 
som finns inom RFSL:s nätverk vill de skapa mötesplatser, kontaktytor och in-
formationsspridning som kan förändra samhället för hbtq-personer och för 
andra.  92

Jag frågar Stig-Åke Peterson om hur RFSL arbetar med sitt arkivmaterial och 
om de samarbetar med andra aktörer för att lyfta hbtq-personer historia. Han sva-
rar att RFSL stödjer olika institutioner som vill lyfta hbtq-personers historia, och 
att det senaste samarbetet var med Kristianstads regionmuseum och utställningen 
100 % kamp – Sveriges historia där RFSL bidragit med både faktakunskap och 
utställningsmaterial. Ett annat exempel skriverPeterson är Stockholms stadsmu-
seums utställning Frisk luft som gjordes 2014 i samband med att det var 60 år se-
dan homosexualitet avkriminaliserades 1944. Vidare skriver Peterson att det är 
flera forskare som använder sig av RFSL:s material.   93

2014 ordnade RFSL Stockholm en del aktiviteter tillsammans med Stockholm 
stadsarkiv (där RFSL Stockholm har sitt arkiv deponerat), bl.a en föreläsning som 
använde sig av arkivmaterial från RFSL:s arkiv; 70 år av lagligt homosex kallades 
den och var så populär att den fick hållas två gånger. Föreläsningen handlade om 
hur beslutet togs om att avskaffa strafflagen om ”otukt som mot naturen är” och 
andra viktiga årtal i hbtq-historien från källor i arkivet. (Med på en programpunkt 

 RFSL:s Facebooksida > Inlägg 2017-03-14.90

 RFSL:s Instagramkonto. 91

 RFSL årsrapport (2016) s. 17.92

 E-post från Stig Åke Peterson till Matilda Rune (2017-03-19).93

!  30



var även The Unstraight Museum som berättade om sin verksamhet.) I slutet av 
programmet, som jag läser om på RFSL Stockholms webbplats, står att de har för-
sökt lägga mycket fokus på att få in kvinnor och transpersoner i programmet, men 
att det dock saknas mycket information i arkivet (och i historien), och de frågar 
efter material som man kan tänkas ha hemma som man vill skänka, vilket RFSL 
och Stadsarkivet var ”extremt intresserade av”.  Jag frågade Stig-Åke Peterson 94

efter att ha läst om detta insamlingsupprop hur det hade gått och om de hade fått 
in något material. Peterson svarade då att det inte hade lett till att några bildrag 
kommit in.  95

Stockholms stadsarkiv 
Här följer min undersökning av Stockholms stadsarkivs arbete med hbtq-perso-
ners historia. Jag har undersökt arkivets webbplats, sociala medier och om de ar-
betar med utåtriktad verksamhet kring hbtq-historia. Jag har här även undersökt 
Stockholmskällan som Stockholms stadsarkiv är en del utav för att se om och hur 
stadsarkivet använder denna plattform för att visa och belysa hbtq-historia. 

Stockholms stadsarkivs webbplats 
Jag börjar med att undersöka Stockholms stadsarkivs webbplats för att se om jag 
där hittar något material om hbtq-personer. Stockholms stadsarkiv skriver på sin 
webbplats att de är ett arkiv för Stockholms stad och för Stockholms län, där man 
kan följa Stockholms invånare och stadens utveckling ända från medeltiden till 
idag. Detta tack vare arkiv från folkbokföring, byggnadsnämnden, polis, skolor 
och politiska partier bland mycket annat.   96

Stadsarkivet skriver att de arkiv med störst efterfrågan finns att hitta online,  97

vilket efter att ha undersökt det material som först dyker upp när jag klickar på 
länken ”hitta i arkiven” främst verkar vara olika kartor, skolbetyg och polis- och 
rättsväsendets arkiv.  Om man besöker Stockholms stadsarkivs webbplats är det 98

ganska svårt att fritextsöka, jag vet inte hur många gånger jag försökt hitta en 
plats där jag kan skriva in egen text på det jag vill söka efter. Om man klickar på 
länken ”hitta i arkiven” kommer det upp olika kategorier att söka i, så som per-
sonsök, kartor, fastigheter och polis och rättsväsendet och även en A-Ö kategori 
som är av en ämnesordnad söksida med länkar till olika register.  Men fortfaran99 -
de ingenstans att fritextsöka. 
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Under länken ”Visningar och program” och sedan ”Vårens program” hittar 
jag en post som rör hbtq-frågor, en föreläsning om ”den lesbiska härvan”. Det 
handlar om hur polisen i april 1943 året innan homosexualitet avkriminaliseras, 
griper fem kvinnor för ”otukt som mot naturen är”. Vidare skrivs att det tidigare 
nästan uteslutande var män som åtalades för det brottet. Utöver texten finns ett 
fotografi av ett trapphus där polisen träffade på de tre kvinnorna som varit inblan-
dade i ett svartsjukedrama.  Detta material är det enda jag hittar på Stockholms 100

stadsarkivs webbplats som rör hbtq-personer. Jag förstår att det finns material om 
hbtq-personer i arkivet eftersom de ska hålla en föreläsning om detta, men jag kan 
inte förstå hur jag ska hitta detta. Ska man t.ex. söka i polisunderrättelse-arkivet 
måste jag ha namn eller födelsedatum för att kunna söka efter personer.  101

Stockholms stadsarkivs sociala medier 
Jag har här undersökt Stockholms stadsarkivs sociala medier, för att se om och i 
så fall hur de berättar om och belyser hbtq-personers historia. 
Jag fick genom stadsarkivets webbplats reda på att de använder Facebook, Twitter 
och Instagram. Jag börjar med att undersöka deras Facebook-sida, där de har ca 2 
950 följare. Det finns så klart en uppsjö av olika teman på deras inlägg utifrån ar-
kivets samlingar. Jag undersökte deras flöde så långt tillbaks som till december 
2015, och såg inte ett enda inlägg om hbtq-historia.  102

På Stockholms stadsarkivs Twitterkonto, med 287 följare och 487 tweets, hit-
tar jag ett inlägg från 25 april 2015, där arkivet ”re-tweetat” en post om en före-
läsning om homosexualitetens historia på Stockholms stadsarkiv.  Men det var 103

det enda inlägget jag hittade mellan januari 2015 och idag som var relevant i min 
undersökning, dock var det inte skrivet at stadsarkivet själva. 

Stockholms stadsarkiv har även ett konto på Instagram, som är det sociala 
medium där de är som störst, med ca 3 200 följare och 656 inlägg. Där publicerar 
de olika bilder från sina samlingar. Jag gick i genom alla bilder de hittils publice-
rat, 52 veckor bakåt i tiden för att se om de tog upp hbtq-historia och i så fall hur. 
Jag hittade fyra stycken bilder som handlade om homosexualitet, som alla var 
publicerade runt den internationella dagen mot homo- och transfobi (som är den 
17 maj).  

Stockholms stadsarkiv skriver att det är 26 år sedan WHO tog bort homosex-
ualitet från listan över psykiska störningar. Stadsarkivet vill med de fyra bilderna 
uppmärksamma landets inte så avlägsna historia.  Bilderna de publicerat är fyra 104

porträtt på fyra olika män två av dem ”klädda i kvinnokläder”. Som jag förstår det 
är fotografierna alla från Polisens arkiv.  
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Bildtexterna berättar om hur polisen såg på transpersoner och manliga prosti-
tuerade. De berättar korta historier om var och en av de fyra männen, som när de 
levde och hur de kom sig att de hamnat hos polisen. Stockholms stadsarkiv har 
även taggat fotografiet med bl.a #polisfoton, #brottostraff, #homosexualitet, 
#transhistory, #internationelladagenmothomoochtransfobi, vilket gör att det går att 
hitta dessa bilder om man söker på någon av de taggarna.  

Stockholmskällans webbplats 
Stockholms stadsarkiv är även en deltagare av plattformen Stockholmskällan, som 
drivs av Stocholms stad, tillsammans med t.ex. Stadsmuseet, medeltidsmuseet, 
Stadsbiblioteket och Utbildningsförvaltningen i Stockholm. De har även andra 
samarbetspartners så som Kungliga biblioteket, Riksarkivet och The Unstraight 
Museum. Det är tänkt som en gemensam plats för aktörerna att publicera histo-
riskt källmaterial på internet, och lanserades 2006.  105

På Stockholmskällan finns en tydlig sökfunktion där jag testade att bl.a söka 
på ”hbtq” vilket gav 44 träffar och ”homosexualitet” som gav 52 träffar  Mate106 -
rialet består till stor del av texter och polisrapporter rörande som tidigare nämnts, 
”otukt som av naturen är”, eller kort ”otukt”. Man kan läsa dokumenten i sin hel-
het och får även en kortare beskrivning av varje post. Sökord eller ämnesord som 
kan vara kopplade till dessa dokument utöver ”hbtq” som jag sökte på är t.ex. 
”brott och straff”, ”skamstraff” och ”straff”. Förutom dessa polisrapporter finns en 
del litteraturtips, en pride-flagga, ett par artiklar och en del fotografier. Fotografi-
erna är antingen från polisens arkiv på män som blivit ertappade i en ”känslig 
stund”, med ämnesord som t.ex. ”brott och straff”, ”genus”, ”sedlighetsbrott”, 
”homosexualitet”,”brottslingar”, ”lagstiftning” ”HBTQ” och ”hattar”.  107

Andra fotografier är på män bärande kvinnokläder, och beskrivs utifrån att det 
i Polismuseets arkiv finns en deponering kallad "Manliga transvestiter i kvin-
nokläder 1895-1943” som tar upp en del information kring transvestism, och här 
med ämnesord som ”Människor”, ”Män”, ”Klänningar”, ”Huvudbonader”, 
”Brottslingar”, ”Transvestitism” och ”Kläder”.   108

Stort fokus ligger på en man vid namn Carl August Lundström (1862-1915) 
och det finns ett antal fotografier på honom som kvinna. Anledningen till att så 
många sökträffar på just honom finns är för att han gjort sig skyldig till en rad 
brott och därför förekommer i flera förhör i Stockholmspolisens arkiv.  109

 Stockholmskällans webbplats > Vad är Stockholmskällan.105

 Stockholmskällans webbplats > Sök. 106

 Stockholmskällans webbplats > Sök > hbtq > post 17439.107

 Stockholmskällans webbplats > Sök > hbtq > post 30477.108

 Stockholmskällans webbplats > Sök > hbtq > post 30001.109

!  33



Stockholmskällans sociala medier 
Jag har även undersökt Stockholmskällans sociala medier, då det på webbplatsen 
finns länkar till Stockholmskällans Facebook-sida samt Instagram- och Twitter-
konto. Först undersökte jag Stockholmskällans Facebooksida, där de har ca 10 
500 följare för att se om och hur de visar material rörande hbtq-historia. Stock-
holmskällan lägger främst upp bilder med små korta texter, ofta humoristiska och 
med teman baserade på vilken dag det är som t.ex högtidsdagar, historiska händel-
ser som hänt samma dag, namnsdagar osv.  

Ett inlägg från den 22 februari 2017, är från Stockholms polisarkiv i stadsar-
kivets samlingar och tar upp hbtq-historia. Det är ett fotografi på en man och ett 
par pratbubblor som visar att polisen frågat om mannen bedrivit otukt och mannen 
svarar då ”nä, vi bara knullade”, vilket då ger honom tre månaders fängelse. Bil-
den har även några taggar som t.ex. ”HBTQ” och ”mänskliga rättigheter”.   110

Ett annat inlägg handlar om, likt Stockholms stadsarkivs inlägg på Instagram, 
om ”transgenderdagen” eller ”Transgender Day of Remembrance” som funnits i 
USA sedan 20 november 1999, för att minnas de människor som mördats på 
grund av transhat.  Stockholmskällan skriver kort om hur Carl August Lund111 -
ström ofta förekom i Stockholmspolisens arkiv under slutet på 1800-talet och att 
samhället identifierat honom som ”en man i kvinnokläder”. Stockholmskällan 
skriver att de med detta inlägg uppmärksammar transgenderdagen, till minne av 
alla de transpersoner som utsatts för kränkningar och mördats pga transfobi. I in-
lägget finns också en länk till Stockholms stadsarkivs webbplats och en bild på ett 
förhörsprotokoll med Lundström. Under Stockholm Pride 2016 publicerade 
Stockholmskällan ett inlägg med en bild på en prideflagga och texten ”Idag startar 
#stockholmpride. Hurra!”, och att den flaggan finns på Stadsmuseet. Under ett år 
var det sammanlagt tre inlägg tillägnade hbtq-historia. 

Stockholmskällans Instagram-konton har ca 6 450 följare och där har de pub-
licerat 631 inlägg. Ett inlägg är samma inlägg som på Facebook om mannen som 
fick tre månaders fängelse för otukt. På ”transgenderdagen” har de publicerat fo-
tografier på Carl August Lundström, som även synts i Stockholms stadsarkivs so-
ciala medier då bilderna kommer där ifrån.   112

Stockholmskällans Twitterkonto har ca 520 följare och de har där postat 2 196 
tweets. Även på twitter har de publicerat inlägget om ”transgenderdagen”, men då 
med en länk till bilden på Stockholmskällans webbplats. Även inlägget om Carl 
August Lundström och länken till polisrapporten finns på deras twitterkonto.   113
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Stockholms stadsarkivs utåtriktade verksamhet 
Hur ser Stockholms stadsarkivs utåtriktade verksamhet ut vad gäller hbtq-histo-
ria? På Stockholms stadsarkivs webbplats finns en flik om visningar och program 
där man kan läsa vad arkivet har för pågående aktiviteter. Som jag skrev tidigare 
så har arkivet en del programverksamhet med föreläsningar, där en utav föreläs-
ningarna under våren 2017 handlar om ”Den lesbiska härvan”. Arkivet har på 
onsdagar en historisk föreläsning i sammarbete med Stockholms universitet, sju 
stycken under våren 2017, där en utav dem handlar om historia rörande hbtq-per-
soners liv.  114

För att få mer information kring hur Stockholms stadsarkiv tänker och arbetar 
med att involvera hbtq-historia i arkivarbetet skriver jag till arkivets allmänna 
mejl-adress, och får då svar av Johanna Törnros som arbetar med pedagogik och 
program på avdelningen för publik och kommunikation på Stockholms stadsarkiv. 
Jag frågar henne till en början om det är viktigt för Stockholm stadsarkiv att an-
lägga ett hbtq-perspektiv på verksamheten. Hon svarar då att stadsarkivet övergri-
pande strävar efter att utgå från ett inkluderande förhållningssätt i deras pedago-
gik- och programverksamhet. De vill även anlägga makt- och normkritiska per-
spektiv där de försöker synliggöra underrepresenterade grupper.   115

Jag frågar också om personalen på arkivet erbjuds fortbildning för att öka per-
sonalens kunskaper inom hbtq-frågor och normkritik. Törnros svarar att fortbild-
ning sker löpande där normkritiska perspektiv står på programmet. Bl.a kommer 
avdelningen för publik- och kommunikation på stadsarkivet genomgå en diplom-
utbildning i hbtq- och normkritik, ett utbildningsprogram som Stockholms stad 
tagit fram, för att ”stärka arbetet med att uppnå visionen om ett Stockholm för 
alla”. Jag frågar hur Stockholms stadsarkiv arbetar för att synliggöra material med 
eventuella hbtq-tolkningar som kan finnas i arkivets samlingar. Törnros svarar att 
de har en omfattande programverksamhet, där ”onsdagshistoria” är deras mest 
publikdragande programpunkt. Under våren 2017 har några av historierna mänsk-
liga rättigheter som tema. Törnros berättar att föreläsningen ”Den lesbiska här-
van” i princip är ett unikt fall inom arkivet då det tidigare nästan uteslutande varit 
män som fått denna straffpåföljd, vilket enligt Törnros är ett led i att synliggöra 
kvinnors samkönade relationer såsom de gjort avtryck i myndighetsarkiven.  116

Törnros berättar också att stadsarkivet strävar efter att nå ut bredare geografiskt, 
och har återkommande gästföreläsningar på ABF och Kista bibliotek. Där ett av 
föredragen under våren kommer att handla om hbtq-personers röster och utsatthet 
och vem som berättar denna, ofta osynliggjorda, del av historien. Utöver detta har 
stadsarkivet också haft samarbeten med RFSL i form föredrag med hbtq-tema, 
som jag skrev om tidigare.  
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Utöver detta har stadsarkivet även visningsverksamhet riktad mot skolor och 
universitet där ett visningstema är ”Ärvar/sedeslös” som handlar om normer kring 
kärlek och sexualitet, som bland annat innefattar hbtq-perspektiv. Även under vis-
ningstemat ”Demokratisering”, som handlar om kampen för demokrati och sam-
hällelig inkludering, inbegrips även personöden och fall som handlar om rätten till 
kärlek och att ha sex med någon av samma kön och belyser den förtryckande lag-
stiftning som tidigare medförde att människor fängslades och dömdes för detta, 
skriver Törnros.  Vad gäller Stockholmskällan skriver Törnros att det är en av de 117

viktiga kanalerna för tillgängliggörande som stadsarkivet arbetar med, där de är 
en av institutionerna som bidrar med källmaterial som bl.a ska kunna användas i 
skolors undervisning. Törnros skriver att de lagt upp material som rör hbtq under 
temat ”Kampen för mänskliga rättigheter - Rätt till kärlek” och ”Brott och straff - 
Historiska brottslingar”. Hon menar att det genom att ta del av källmaterial på 
Stockholmskällan går att som forskare och intresserad allmänhet att skapa sig en 
bild av i vilka arkiv det kan vara värt att leta vidare i om man vill ha mer 
kunskap.  118

The Unstraight Museum 
Här följer min undersökning av The Unstraight Museum, där jag vill se hur ett 
online-baserat och hbtq-inriktat arkiv arbetar för sprida information om sitt mate-
rial, samla in nytt material och hur de arbetar för att nå ut till människor. 

The Unstraight Museums webbplats 
Som jag nämnde i presentationen av arkiven så är The Unstraight Museum en 
webbaserad plats, med mål att skapa ett online-museum för alla som känner sig 
exkluderade eller försummade i historieskrivningen.  

På TUM:s webbplats kan man se hela deras samling online, och man kan söka 
i deras samlingar genom olika filter. Vilket ger en överblick över det material som 
finns, samt vilka kategorier TUM använder sig av. De kategorier som finns är 
”Lesbian”, ”Gay”, ”Bisexual”, ”Transgender”, ”Queer”, ”Intersex”, ”Asexual”, 
”Research”, ”Places”, ”Projects", ”Personal story”, ”Personal object”, ”Activism”, 
”Love”, ”Arts and music” och ”Event”. Alla kategorier har ett varsitt sökfilter, 
som gör att om man är intresserade av t.ex. intersex kan man klicka på det och då 
kommer allt material som berör begreppet intersex upp.   119

Kategorierna ger som sagt en första inblick i vad som finns i samlingarna, och 
som vi ser så har de inkluderat ett stort spektrum av hbtq-grupper, men också and-
ra kategorier så som platser, objekt och projekt, där man kan läsa om olika eve-
nemang och projekt som TUM arbetat med. 
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Jag började med att övergripande se på vilka berättelser som finns i TUMs 
samlingar. Sidan är uppbyggd av ikoner (som t.ex. ”Intersex”, ”Lesbian” osv.) 
som man sedan klickar på för att läsa vidare om vilka historier som finns under 
den kategori man valt. Där finns sedan bilder eller texter som man kan klicka på 
för att läsa historien bakom objektet och anledning till varför personen som publi-
cerat detta vill att objektet ska finnas med i samlingarna. Förutom objekt med per-
sonliga berättelser finns allt från affischer och fotografier till texter, dikter och in-
formation om olika projekt som TUM varit delaktiga i. Det enda sökfilter som inte 
hade något material för tiden kring min undersökning var ”asexuella”.  

Vem som helst som vill dela med sig av sina berättelser kan göra detta, genom 
att fylla i en blankett som finns tillgänglig på webbplatsen. Man fyller där i titel 
på objektet, historien kring det, varför man anser att objektet är ”unstraight” och 
man kan även lägga till olika taggar som gör objektet mer sökbart. Man kan an-
tingen skriva på engelska eller på sitt modersmål, vilket gör platsen tillgänglig för 
fler än de som kan svenska eller engelska. 

Utöver att förkovra sig i TUM:s samlingar och bidra med sin egen historia 
kan man läsa om de projekt som TUM har varit delaktiga i.  

The Unstraight Museums sociala medier 
Jag har här undersökt TUM:s sociala medier, för att se hur de använder dessa för 
att sprida och visa sitt material. På TUM:s webbplats visar de att de använder 
Facebook och Twitter. 

TUM:s Facebook-sida har ca 2 100 följare. På sidan görs främst reklam för 
olika evenemang som TUM arrangerar, som föreläsningar, workshops eller ut-
ställningar. De delar även länkar till artiklar, evenemang eller annat material som 
kan vara intressant och relevant för den grupp människor som ”gillar” TUM:s 
sida. Något som jag uppmärksammar i TUM:s flöde är att de arbetar tillsammans 
med många museer, dels för att utbilda personal men främst för att skapa utställ-
ningar, t.ex. har de arbetat med Marabouparken, Livrustkammaren och Etnogra-
fiska Museet.  Tanken slår mig då, varför är museer mer aktiva och involverade i 120

denna fråga än vad arkiv är? 
Ett par inlägg som handlar om insamling är bl.a. om den 5:e augusti 2015, då 

TUM uppmanade att hjälpa till att samlade in hbtq-berättelser på Kungliga Ope-
ran i Stockholm, under EuroGames 2015. Där fanns en fotograf som tog bilder på 
objekten som tillhörde berättelserna och deltagarna fick själva skriva ner sina be-
rättelser. Den 8:e juni 2015 finns ett till inlägg där TUM vill ha in berättelser om 
historiska hbtq-platser i Stockholms län.  Men jag behöver gå tillbaks ända till 121

mitten på 2015 för att hitta någonting om att de arbetar med insamlingsverksam-
het. 
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TUM har på sin Facebook-sida ett antal ”fotoalbum” där de lägger upp foto-
grafier från t.ex. workshops, utställningar och resor. De har också laddat upp bil-
der från deras samlingar, bl.a ”The Cabinet exhibition - displaying stories by 
LGBTs in Vietnam” där de visar bilder på föremål och berättelser om föremålen,  
där texten är skriven både på vietnamesiska och engelska.  Sedan juni 2011 122

finns TUM också på Twitter, där de idag har 215 tweets och 223.  De inlägg det 123

publicerar på Twitter är i stora delar lika den information som de delar på Face-
book, men anpassat efter Twitters upplägg (textbaserad och re-tweets). Dock är 
det senaste inlägget från den 14:e december 2015, vilket gör att jag drar slutsatsen 
att de inte är speciellt aktiva på Twitter.  

TUM har utöver sina Twitter och Facebook-konton även ett konto på In-
stagram, där de bara lagt upp 7 bilder, varav den senaste 17 september 2014, så 
jag drar slutsatsen att de inte att de är speciellt aktiva där heller.  124

The Unstraight Museums utåtriktade verksamhet 
Som jag nämnde tidigare arbetar TUM med projekt som en del av sin verksamhet. 
Det samarbetar främst med olika museum och är involverade båda nationella och 
internationella arbeten. Under våren 2017 ska de vara med och prata på Interna-
tionella Museedagen i Gävle, om hur utställningsarrangörer och kulturprojekt 
problematiserar historieskrivningen, hur historieskrivning kan nyanseras och vid-
gas samt vilka perspektiv på historia som ges utrymme och vilka berättelser som 
får höras.  125

Ett annat samarbetsprojekt som sker under 2017 är tillsammans med Make 
Equal Stories, som handlar om att samla in berättelser om olika typer av utanför-
skap och diskriminering, med fokus på unga människor mellan 13-25 år. Make 
Equal Stories vill skapa en webbplatform där ungas röster får höras och som andra 
människor och verksamheter kan ta del av, för att lära sig och jobba med att för-
ändra beteenden. TUM samarbetar även med Stockholmskällan som jag tidigare 
nämt. Detta gör de för att frambringa en mer nyanserad historia om Stockholms 
stad. De menar att bara för att historien har gjort queera människor och icke-
straighta historier osynliga, betyder inte det att de inte finns. TUM skriver att en 
av de bra sakerna med att bidra med material till Stockholmskällan är att de når ut 
till barn och unga i skolor över hela Stockholm, då Stockholmskällan samarbetar 
med grundskolor  för att göra historia aktuellt.  126

Ett annat exempel på TUM utåtriktade verksamhet är ett forskningsprojekt 
som gjordes mellan 2012-2016, Stockholm Unstraight, där de haft som mål att 
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belysa glömda eller gömda platser som är eller har varit relevanta för hbtq-perso-
ner. Detta ledde till att det idag finns ungefär 20 platser med tillhörande historia 
som man kan bläddra igenom i deras samlingar.  De har även gjort projekt i bl.a 127

Tirana i Albanien och St. Petersburg i Ryssland. 
Jag har försökt nå TUM för mer information kring hur de arbetar, men fick 

som svar att de har mycket att göra och ska försöka svara på mina frågor, vilket 
inte blev av. 

The Lesbian Herstory Archives 
Här följer min undersökning av The Lesbian Herstory Archives där jag letat efter 
hur de arbetar för att sprida information om sitt arkiv, samla in nytt material och 
hur de arbetar för att nå ut till människor. 

The Lesbian Herstory Archives webbplats 
Jag börjar med att undersöka LHA:s webbplats för att se hur mycket av materialet 
som finns digitaliserat så att man kan komma åt det online, hur de visar upp sitt 
material och hur det samlar in nytt. På webbplatsens förstasida kan man läsa hur 
de som arbetar med arkivet tänkte när de skapade webbplatsen. De skriver att allt 
innehåll först diskuteras, för att sedan skrivas ner och redigeras av samordnings-
gruppen, med hjälp och inspiration från många andra kvinnor. Alla fotografier på 
sidan kommer från arkivets egna samlingar, där vissa av fotografierna har infor-
mation om fotografen, medan vissa är okända.  128

På LHA:s webbplats finns tillgång till två digitala samlingar, en audio/video 
samling med digitaliserade filmer från spoken word-evenemang, digitaliserade 
kassettband med intervjuer och offentliga tal, samt en fotografisamling som inne-
håller allt möjligt material från kvinnor som lämnat in sina fotografier till arkivet 
och foton som arkivet själva tagit. Det finns även beskrivningar över arkivets and-
ra samlingar men än finns inget av det materialet digitaliserat.    129

På LHAs webbplats kan man även hitta en lista över deras 1,569 st ämnesord-
nade handlingar som består av allt ifrån kopierade tidningsartiklar, program från 
events, juridiska sammandrag osv., men man kan bara läsa vilka ämnen det finns 
material kring, inte vilket material det faktiskt innehåller.   130

LHA skriver på webbplatsen att om man vill använda arkiven men inte kan 
komma till deras lokaler, så kan man skicka förfrågningar efter specifika artiklar 
eller liknande. Om man vet vad man är ute efter så kan man få hjälp av arkivet att 
få tillgång till detta genom att de kopierar och skickar de artiklar man letar efter så 
länge det är material som de har tillåtelse att sprida vidare.  
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De kan också hjälpa till att ge referenser i till frågor man har, beskriva hur 
delar av samlingarna ser ut, eller berätta om hur mycket material som finns om 
specifika organisationer eller ämnen, men de skriver att de inte kan hjälpa till att 
göra efterforskningar eller svara på frågor som är för breda, då de får hundratals 
forskningsfrågor skickade till sig och personalen arbetar på volontärbasis. I övrigt 
skriver de att de även, förutom att försöka svara på frågor och posta eftersökta ar-
tiklar osv, kan bistå med presentationer av arkivet i form av bildspel eller föreläsa-
re, samt ett antal vandrande utställningar som visats runt om i världen.  131

På webbplatsen finns en flik för att donera material, där LHA skriver att arki-
vet till största delen består av material som donerats av människor som önskat 
lämna material till arkivet, vilket gjort att arkivet består av den mängd av material 
som det gör och på så vis representerar många olika lesbiska liv och kulturer. De 
skriver att de väldigt gärna vill att man donerar material till arkivet för att ge sam-
lingarna mer djup och bredd. Antingen kan man donera material till deras allmän-
na samlingar (som böcker, filmer, t-shirts, tidskrifter osv.) eller så kan man donera 
material till personarkivet, där man kan lämna personliga handlingar (som brev, 
fotografier, dagböcker osv) och då får man ett personligt arkiv. Detta görs anting-
en genom att man skickar materialet med post, eller går till arkivet och lämnar det 
på plats. 

The Lesbian Herstory Archives sociala medier 
Hur använder ett redan etablerat arkiv för lesbisk historia sociala medier för att nå 
ut med sitt material och samla in nytt? LHA har dels en Facebook-sida och ett 
ganska nystartat Instagram-konto. 
Jag började med att undersöka LHA:s Facebooksida för att se hur de gör. LHA har 
ca 19 000 följare på sin Facebook-sida, där de främst publicerar inlägg om olika 
evenemang som de arrangerar, föreläsningar, filmvisningar, sorteringsdagar av 
osorterat material osv. De publicerar även fotografier från dessa evenemang. De är 
inte speciellt aktiva på Facebook och de publicerar ungefär ett tiotal inlägg per år. 
Under 2016 skrev de två inlägg där de sökte material till sina samlingar, dels gjor-
de de ett inlägg om att de gärna vill ha gamla zines, till sin zine-samling.   132

Ett annat inlägg från maj 2016 är en påminnelse om att LHA gärna tar emot 
donationer av böcker eller annat material. De avslutande inlägget med att skriva 
LHAs adress dit man kan skicka sina donationer och skrev att det även går bra att 
komma till arkivet för att lämna donationer.  133

Förutom detta publicerar de även en del fotografier från sina samlingar med 
berättelser om personerna på bilden, hyllar avlidna kvinnor som betytt något för 
lesbiska ”communityn” eller delar artiklar där LHA på något sätt medverkar. 

 The Lesbian Herstory Archives webbplats > How to use the archives.131

 The Lesbian Herstory Archives Facebooksida > 2016-06-02.132

 The Lesbian Herstory Archives Facebooksida > 2016-05-20.133

!  40



LHA har även ett nystartat Instagram-konto med ca 1 750 följare och 29 in-
lägg, där det första inlägget publicerades i december 2016 . På Instagram-kontot 134

lägger LHA upp bilder på objekt eller fotografier från deras samlingar, med korta 
berättelser om vad det är och när det är taget ifrån, så att vi som följer dem får en 
inblick i vad som finns i deras samlingar. 

The Lesbian Herstory Archives utåtriktade verksamhet 
En stor del utav LHAs verksamhet består i att arbeta utåt, dels för att få in nytt 
material men också för att nå ut till människor som kan tänkas vilja bli volontärer. 
De anordnar en mängd olika evenemang, allt i från kvällar där allmänheten får 
komma och hjälpa till att ordna och förteckna osorterat material, till föreläsningar 
och workshops. De ordnar även vandrande utställningar med material från sam-
lingarna, som visats både i USA och Europa, bland annat en utställning om quee-
ra-bokomslag Queer Covers: Lesbian Survival Literature, en foto-utställning om 
afro-amerikanska lesbiska Keepin’ on: Images of African American Lesbians from 
the Lesbian Herstory Archives och en utställning om Audre Lorde med fotografier 
och ett urval av hennes texter.  135

En annan utåtriktad verksamhet som LHA bedriver, som inte är lika vanligt i 
Sverige, men desto vanligare i USA är evenemang för att samla in pengar för att 
kunna bedriva deras verksamhet, då arkivet inte får något statligt stöd eller medel. 
Désirée Yael Vester, arkivets inneboende vårdare, beskrev under min praktik där 
arkivets ekonomiska situation som att det är ”massa rika lesbiska kvinnor” som 
ger mest medel till arkivet, genom olika insamlings-evenemang som arkivet ord-
nar. Förutom evenemang och föreläsningar som LHA anordnar på plats i arkivet 
är de också med och ordnar evenemang på andra platser. Bland annat har de an-
ordnat paneldebatter, som en om lesbiska affischer och zines från 70-talet till idag 
på CLAGS: Center for LGBTQ Studies och en Herstory day tillsammans med 
Museum of the City of New York, där de hyllade kvinnors historia.  136
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Analys 

I analysdelen som följer kommer jag att analysera mitt insamlade material utifrån 
mina frågeställningar och jämföra resultaten från det olika arkiven med varandra. 
Jag kommer även att analysera arkiven utifrån mina tre teman Identitet, Tillgäng-
lighet och Delaktighet. Jag kommer utöver detta även analysera mitt material uti-
från mina teoretiska utgångspunkter Arkiv och identitet, Archiving against the 
grain och Queerteori. Syftet med analysen är att utifrån mitt insamlade material 
urskilja olika praktiker och såväl för- som nackdelar med de olika praktikerna, jag 
kommer även att belysa och problematisera vissa mönster i arkivens arbetssätt. 

Analys av RFSL:s arkiv 
Hur går RFSL:s arkiv till väga för att samla in och uppmärksamma hbtq-personers 
liv och erfarenheter? Utifrån materialet kan man se att RFSL inte aktivt för att 
varken dokumentera eller uppmärksamma den historia som finns i deras 
samlingar.  Detta beror till stor del beror på att RFSL är en organisation med 137

syfte att arbeta för att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla 
för hbtq-personer som för alla andra i samhället. För att de är en progressiv 
organisation med fokus på samtid och framtid leder det till att deras arkiv och 
arkivmaterial naturligt inte prioriteras i samma utsträckning som om de vore en 
arkivinstitution. Men jag undrar hur de gör med allt material de skapar när de 
arbetar med dessa frågor. Sparas det alls, eller är det bara protokoll och liknande 
som sparas som Stig-Åker Peterson säger? Med tanke på det arbete RFSL gör 
borde det finnas mängder med material som skulle kunna arkiveras. Kanske är de 
fast i en tanke om att arkivmaterial bara är papper (protokoll, räkenskaper, 
korrespondens).  

Jeannette A. Bastian skriver i artikeln The records of memory, the archives of 
identity: celebrations, texts and archival sensibilities om hur man kan hantera ar-
kivmaterial från marginaliserade grupper, som inte skapar ”dokument”. Bastian 
skriver att utan djupare kunskap om olika ”communityns” kulturella uttryck, kan 
det bli svårt att dokumentera och arkivera ett ”community”. Hon tar som exempel 
upp en årlig karneval på ön St. Thomas i Karibiska havet, och beskriver att om en 
årlig festival kan betraktas som ett longitudinellt och komplext kulturellt sam-
hällsuttryck, kan det också ses som ett dynamiskt och levande arkiv där alla olika 
händelser inom firandet även kan ses som olika handlingar som firandet utgörs av, 
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dvs. de verkar inom ett sammanhang, har en struktur samt innehåller och överför 
information. Olika delar av karnevalen kan bestå av muntliga traditioner, koloni-
alhistoria, lokalpolitik och sociala kommentarer och även fast handlingarna är 
mobila, muntliga eller kostymer hör alla hemma på en plats med ett sammanhäng-
ande förflutet och en nuvarande förståelse över den sociala dynamik som det lever 
i.   138

Jag anser detta även går att överföra på RFSL:s verksamhet, då de bland annat 
är med och arbetar med Pridefestivaler runt om i Sverige, gör olika publikationer, 
bedriver en brottsofferjour och även har en webbshop. Allt detta skulle dokumen-
teras och bevaras för att få en djupare kunskap om och en helhetsbild av RFSL:s 
arbete och det ”community” som det faktiskt är. 

Vilka berättelser är då representerade i RFSL:s arkiv? Det jag kommit fram 
till är att de personer som varit viktiga för själva organisationen är de som lyfts 
fram i arkivhandlingarna, som t.ex. Allan Hellman, en av RFSL:s grundare, som 
själv lämnade in sitt arkiv till RFSL. Min fråga om det finns vissa grupper inom 
hbtq-communities som syns mer blir i RFSL fall så att det är organisationen själv 
som finns i handlingarna och viktiga personer i RFSL:s organisationshistoria. Då 
de inte bedriver insamlingsverksamhet är det bara de personer som själva lämnar 
in material till RFSL:s arkiv som syns, och då de bara har material fram till 1971, 
är det personer som varit aktiva fram till dess som finns med i arkivet. Utifrån vad 
jag kan se i RFSL:s arkivförteckning, och vad Stig-Åke Peterson berättat för mig 
är de personliga handlingarna enbart från män. Då RFSL är den första officiella 
organisationen för homosexuella i Sverige kanske en större variation av material 
skulle finnas, det är åtminstone vad jag trodde när jag först bestämde mig för att 
undersöka RFSL:s arkiv. Jag har dock inte undersökt RFSL:s lokala organisatio-
ner, så där kan det (förhoppningsvis) se annorlunda ut.  

Det material som finns i RFSL:s arkiv kan å andra sidan ge oss en bild av hur 
det såg ut för homosexuella i Sverige under tiden då RFSL startade. Genom att 
läsa t.ex. Allan Hellmans handlingar kan vi få en bild utav hur hans liv såg ut men 
även hur det såg ut för andra homosexuella människor runt om kring honom. 
Schwartz och Cook skriver att ett individuellt dokument inte bara är en bärare av 
historiskt innehåll, utan också en återspegling av dess skapare och den personens 
behov och önskemål, syftet med handlingens tillkomst och den bredare juridiska, 
tekniska, sociala och kulturella eller intellektuella kontext där skaparen var verk-
sam, och som är vad som gör handlingar meningsfulla.  En persons berättelse 139

kan samtidigt vara en berättelse om en historisk kontext och en berättelse om fler 
personer än den som skapat handlingarna. 

Vad gäller RFSL:s försök till att samla in historia rörande andra personer än 
män, kan vi inte helt tolka det som att det skulle vara för att RFSL inte marknads-
fört sina intentioner ordentligt, vi måste också ha i åtanke, som Carter skriver, att 
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det inte är alla som vill synas i arkiv och att inbjudningar till att delge sig av per-
sonligt material inte alltid tas fasta på.  

Carter menar att det är lika viktigt att acceptera marginaliserade gruppers val 
av fortsatt tystnad.  Det gäller både om tystnaden är ett medvetet politiskt ställ140 -
ningstagande och om människor väljer att vara tysta av andra anledningar, som 
t.ex av rädsla för att känna sig utsatta. Det är ju ändå personliga handlingar som 
RFSL frågar efter. Samtidigt kan tystnaden bero på att människor inte känner till 
hur RFSL:s arkiv fungerar och att man kan lämna in material som man anser ska 
finnas i RFSL:s arkiv. RFSL har gjort ett försök till att samla in mer historia om 
lesbiska och transpersoner, utifrån information som finns på webbplatsen men 
utan resultat. Kanske för att det inte var rätt forum för dem att fråga efter männi-
skors historier och erfarenheter under en föreläsning, eller kanske för att ingen 
som var där ville lämna ifrån sig något material. 

Jag har funderat mycket på mina tre teman för denna uppsats Identitet, Till-
gänglighet och Delaktighet vad gäller RFSL och deras arkiv. RFSL är en organisa-
tion av och för hbtq-personer och arbetar för hbtq-personers livssituation och på 
ett sett för att hbtq-personers identiteter ska accepteras på samma sätt som 
cisnormativa personer, men i själva arkivet syns inte mycket av detta. Bastian 
skriver som tidigare nämnts att det är viktigt att bevara ett ”communitys" kulturel-
la representationer för att riktigt förstå gruppen i sin helhet. Vi kan genom att läsa 
mötesprotokoll få en viss insikt i hur RFSL arbetar, vad de har för idéer och mål. 
Då arkivet innehåller ganska lite material, och än så länga bara mellan åren 1950-
1970 finns inte mycket av hbtq-personers samtida identitet representerad.  

Hannah Little menar att kopplingen mellan arkiv och identitet inte bara arti-
kulerar jaget, utan också fungerar som ett band mellan jaget och andra, och på så 
vis skapar släktskap.  Så vill man få kunskap om historiska personer inom bör141 -
jan av hbtq-rörelsen i Sverige kan man absolut hitta information om detta i 
RFSL:s arkiv då några av RFSL:s grundare lämnat sitt material där. En positiv 
aspekt av RFSL:s arkiv och som Smedberg skriver om är att det arkivmaterial 
som finns kvar från marginaliserade grupper ofta är handlingar som har skapats 
från statsmaktens hantering av en viss grupp, t.ex. handlingar från domstolar eller 
förvaltningsmyndigheter.  Men i RFSL:s fall är handlingarna i arkivet skapade 142

av RFSL själva eller personer som varit en del av RFSL:s organisation, vilket ger 
oss hbtq-personers perspektiv. 

Tillgängligheten till RFSL:s arkiv är en svårare fråga. Dels finns ingen infor-
mation på RFSL:s webbplats eller sociala medier om att de har arkivmaterial de-
ponerat på Riksarkivet, dels måste man få tillstånd för att forska i det material 
som finns, något som gör att processen blir lång och inte så spontan.  
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För att kunna ansöka om att läsa handlingar i RFSL:s arkiv måste jag veta in-
nan vad det är jag vill läsa om, vilket också är ganska svårt då arkivförteckningen 
inte heller säger speciellt mycket.  

Delaktigheten i RFSL:s arkiv är inte heller något att direkt tala om. Vad jag  
har kunnat uttyda har endast ett par försök gjorts för att samla in nytt material, och 
jag har utöver detta inte sett någon information om att RFSL faktiskt tar emot ar-
kivmaterial från människor som vill lämna in detta, trots att Stig-Åke Peterson 
skrev i ett mejl till mig att de gärna tar emot material som människor vill lämna 
in. De skulle lätt kunna uppmärksamma detta genom att skriva om det på sociala 
medier eller på webbsidan. Dock är RFSL:s arkiv själva delaktiga i samhället ge-
nom att låna ut sitt material och information till utställningar och publikationer. 

Analys av Stockholms stadsarkiv 
Hur arbetar Stockholms stadsarkiv med att belysa och uppmärksamma hbtq-per-
soner? Efter min undersökning har jag sett att Stockholms stadsarkiv arbetar med 
detta genom att ordna föreläsningar och visningar av arkivet där de bl.a pratar om 
hur det var att vara homosexuell förr i tiden, detta med hjälp av de handlingar som 
finns i arkiven, som polisarkivet där arkivet visar hur personer dömts för brott 
som involverat homosexualitet. De är även en del av Stockholmskällan, där de 
bl.a bidragit med de handlingar om hbtq-personer som stadsarkivet har. 

Carter skriver att handlingar och historier som samlats in eller belysts av en 
arkivarie kan tappa den ursprungliga funktion eller mening som skaparen av hand-
lingarna ämnade. Carter menar kan vara farligt då handlingarna inte alls behöver 
vara representativa för en marginaliserad grupp, och kan påverkas av misstolkning 
eller arkivariens subjektivitet och i värsta fall i slutändan kan vara till nackdel för 
den marginaliserade gruppen.  Detta tänker jag på när jag ser att Stockholms 143

stadsarkiv bara har material om hbtq-personer genom domslut eller polisens arkiv. 
Att personerna bara ses som offer eller förövare, genom att vi bara kommer i kon-
takt med dem genom olika brottsregister. Detsamma gäller de sökord eller ämnes-
ord som stadsarkivet och Stockholmskällan har kopplade till de dokument om 
hbtq-personer som utöver ”hbtq” och ”homosexualitet” är ”brott och straff”, 
”skamstraff” och ”straff”.  

Schwartz och Cook skriver att arkiven inte bara är en förvaringsplats för hi-
storiska dokument som staplas på varandra, utan är snarare en reflektion av och 
ofta ett rättfärdigande för det samhälle som skapat dem.  Stockholms stadsarkiv 144

ger besökaren en känsla av hur man historiskt sett på homosexualitet, men bara 
utifrån staten och samhällets perspektiv.  

 Carter (2006) s. 226.143

 Schwartz och Cook (2002) s.12.144

!  45



Vi kanske inte kan lära oss så mycket om hur det var att leva som homosexu-
ell i Stockholm under tiden som handlingarna skapades, utan vi får snarare en 
glimt av samhällets syn på homosexualitet. Stockholms stadsarkiv bedriver som 
tidigare nämnts ej någon insamlingsverksamhet, de kan alltså inte själva påverka 
vilket material som finns i arkiven, utan får jobba med det material som redan 
finns. Då det material som finns om hbtq-personer i deras samlingar är polisrap-
porter och domslut är det också detta material de har att jobba med vad gäller 
hbtq-frågor. 

Man kan här försöka läsa materialet ”against the grain” genom att belysa den 
tystnad som finns i arkivet, i Stockholm stadsarkivs fall genom att belysa att det 
material som visas upp är utifrån statens perspektiv och inte utifrån hbtq-personer 
själva. Carter skriver att arkivens makt delvis är befogenheten att låta röster bli 
hörda, genom att belysa vissa narrativ och inkludera vissa typer av handlingar 
skapade av vissa grupper. Han skriver att arkivets makt syns i handlingar av in-
kludering. Samtidigt menar han att arkivens makt över exkludering är en annan 
aspekt, det finns oundvikligen snedvridningar, utlämnanden och tystnader i arkiv, 
där inte alla historier berättas.  Även fast Stockholms stadsarkiv på ett sätt spär 145

på idén om hbtq-personer som offer eller förövare så väljer det ändå att visa upp 
detta material på ett sätt som problematiserar det i sina visningar och föreläsning-
ar och är bättre än att inte låta hbtq-personer synas alls.  

Vidare skriver Carter att det i arkiv finns något som han kallar ”absent-pre-
sent” (frånvarande-närvarande), där han menar att vad som är närvarande i arki-
ven definieras av vad som inte är det och att arkivets tystnad avgränsas av arkivets 
röster, vilket gör att det på ett sätt är i handlingar som skapats genom förtryck av 
marginaliserade grupper som de förtrycktas röster kvarstår.  Detta stämmer väl 146

in på Stockholms stadsarkiv, då vi endast kan läsa de förtrycktas röster genom de 
handlingar i vilka de förtryckts. 

Kaisa Maliniemi skriver också om hur man kan läsa tystnad i arkiv som ett 
sätt att hitta marginaliserade gruppers röster. Hon menar att vi kan hitta dessa rös-
ter ”mellan raderna” eller likt Carter, om man läser handlingar ”against the grain”. 
Om man läser handlingar och texter på detta sätt kan man hitta historier om mot-
stånd som kanske kan lokalisera människors medverkan i gester av vägran eller 
liknande. Maliniemi skriver att detta är extra viktigt i samband med grupper som 
är marginaliserade inom en marginaliserad grupp, som kvinnor och barn.  Men 147

Stockholms stadsarkivs handlingar och även Stockholmskällans handlingar berät-
tar främst historier om män. Speciellt om man följer stadsarkivets sociala medier, 
där alla inlägg de publicerat handlat om män. Det beror i stadsarkivets fall på att 
det främst var homosexuella män och transvestiter som rörde sig i det offentliga 
rummet och därför var de som blev arresterade, medan lesbiska främst rört sig i 

 Carter (2006) s. 216.145

 Ibid, s. 223.146

 Maliniemi (2009) s. 22.147

!  46



privata sfärer. Det har i sin tur lett till att övriga sorters människor inte syns i arki-
vet i lika stor utsträckning, något som arkivet även tar upp under deras föreläsning 
om ”Den lesbiska härvan”, som de hävdar är ett unikt fall i arkivet. 

Ett mönster hos Stockholms stadsarkiv (med Stockholmskällan inkluderad) är 
att de endast uppmärksammar hbtq-historia på dagar så som ”transgenderdagen” 
eller ”internationella dagen mot homo- och transfobi”. Det kan kännas tvetydigt 
att de å ena sidan bara uppmärksammar hbtq-historia på speciella dagar, och att 
det annars inte är lika viktigt. Samtidigt, med tanke på den mängd material som 
Stockholms stadsarkiv och Stockholmskällan har och och hur många människors 
historier de har att visa upp, är det ändå bra av dem att välja att ta upp hbtq-histo-
ria och man märker att de försöker att arbeta med att uppmärksamma hbtq-perso-
ner i sitt arbete. 

Vad gäller Stockholms stadsarkiv och Stockholmskällans sociala medier och 
dess publicerade fotografier skriver Ketelaar att när man gör ett fotoalbum, an-
tingen fysiskt eller virtuellt som på Facebook eller Flickr, eller om man har en 
blogg, skapas betydelsen av informationsobjektet både inom ramen för personliga 
erfarenheter och genom förmedlingen. Informationen skapas också genom de so-
ciala parter som omger bloggen eller communities och genom de nätverk och 
communities i vilka skaparna av arkiv och användarna av arkiv utgör en del. Vida-
re skriver han att handlingar inte bara är bärare av information, de har också en 
social roll, där kontext skapar innehåll.  Stockholms stadsarkiv och Stock148 -
holmskällan väljer själva ut vilket material de vill publicera och visa online, detta 
skapar följaktligen en viss typ av bild av det material som finns. Man kan säga att 
Stockholms stadsarkiv kurerar sina sociala medier och visar upp information som 
de själva tycker är viktigt eller intressant. Det samma gäller för deras föreläsning-
ar och visningar.  

Ett förslag till utveckling av Stockholms stadsarkiv då de inte bedriver insam-
lingsverksamhet, men ändå vill få in delaktighet och identitet i deras arbete med 
hbtq-historia är att t.ex ta in hbtq-personer som har hand om deras sociala medier 
under en vecka, då de personerna själva kan visa upp material ur arkiven och be-
rätta sina egna erfarenheter kring de handlingar de väljer att lyfta fram. Detta skul-
le både ge en bredare bild av materialet, och framförallt en bild utifrån ett hbtq-
perspektiv, samtidigt som det även skulle kunna locka fler hbtq-personer till att bli 
intresserade av stadsarkivets material och verksamhet. 

Bastian skriver att möjligheter för arkivering idag förbättrats och är oändligt 
mer genomförbara och uppnåeliga genom teknikens potential. Hon menar att i 
stället för inneboende motsägelser och separationer i arkiven kan vi nu föreställa 
oss sömlösa, sammanflätade och lagrade berättelser som accepterar och tillgodo-
ser komplexiteten och motsägelser i mänskliga uttryck.  

 Ketelaar (2012) s. 28.148

!  47



Genom konton som lokaliserar både större och mindre berättelser på interak-
tiva plan och historier som priviligerar det kulturella värdet.  Jag anser att man 149

skulle kunna sammanfläta historier och addera andra människors kunskaper och 
berättelser genom att låta, i detta fall, hbtq-personer själva få komma till tals uti-
från arkivets handlingar; det deltagande arkivet. 

Analys av The Unstraight Museum 
I min undersökning av The Unstraight Museum ville jag se hur de arbetar för att 
samla in material och hur de arbetar för att sprida information om det material 
som finns och om sitt arbete, samt se hur de arbetar med att nå ut till människor 
med hjälp av sin webbplats och sociala medier.  

Då TUM är en online-baserad organisation arbetar de mycket med att visa och 
sprida sin information och sina berättelser online. Som jag har förstått det så sam-
lar de inte in fysiska objekt utan tar foton av objekten som de sedan sparar och 
publicerar på TUMs webbplats tillsammans med beskrivande texter eller berättel-
ser. Detta är ett bra sätt att arbeta på om man vill lyfta marginaliserade gruppers 
historia på ett nytt sätt. Dels för att man egentligen inte behöver ett fysiskt arkiv 
för att spara materialet, och dels för att människor då de själva får välja vad de ska 
bidra med och kanske vågar dela med sig mer av sina egna erfarenheter. Det är 
även ett bra sätt att jobba på om man vill nå ut till så många människor som möj-
ligt både i Sverige och internationellt då alla som har tillgång till internet kan be-
söka TUM i stället för att behöva gå till en specifik plats. Nackdelen med att vara 
online-baserat är t.ex. att om webbplatsen försvinner så försvinner hela arkivet 
(material finns säkert sparat på andra platser, men platsen för användare att besöka 
försvinner) eller om ingen efter några år orkar ta hand om TUMs webbplats läng-
re, så kommer webbplatsen efter en tid kanske bli så pass daterad att den inte 
längre kommer att fungera. 

Bastian skriver om hur man kan tänka kring alternativa handlingar och arkive-
ring som ett särt att hitta, läsa och presentera historier från de som inte finns i ar-
kiven. Bastian beskriver alternativa arkiv som kan omfatta allt ifrån monument till 
broderier och tatueringar, handlingar som hänvisar till små communities och soci-
alt marginaliserade grupper men även över större samhällsuttryck. Bastian menar 
att arkiv kan identifiera utryck och symbolik som dans, ritualer och firande, som 
handlar om minnet och kollektiv identitet.  Genom att samla in alla möjliga ob150 -
jekt och uttryck, som TUM gör (dock bara på bild) kan man få större insikt i och 
en större mångfald av olika comunitiess historia och berättelser.  

 Bastian (2013) s. 129.149

 Ibid, s. 127.150
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Kumbier skriver att för att se på arkiv ur ett normkritiskt perspektiv behöver 
vi förstå att konventionella arkiv inte är de enda eller den viktigaste formen och 
platsen för historisk kunskapsförmedling.  151

Kumbiuer menar att olika grupper har olika sätt att minnas på, vilket över-
skrider gränserna för traditionell arkivering, där vissa gruppers handlingar inte ens 
tar en materiell form.  Detta är någonting TUM arbetar med, då hbtq-personers 152

erfarenheter och historia kanske finns på andra platser än de som vanliga arkiv 
representerar. Som exempel kan vi se hur TUM arbetar med att dokumentera spe-
cifika platser i samhället som varit viktiga för hbtq-personer på olika sätt; kanske 
en plats för demonstration eller olika träffpunkter.  

Bastian skriver även om hur ett kulturellt arkiv som fokuserar på särskilda 
grupper snabbt fått erkännande som legitima arkiv då de skapar värde genom dess 
länk till dynamisk och levande kulturyttringar. Arkiven främjar det kollektiva 
minnet och identiteten då det omfattar och inkluderar en mångfald av sociala ur-
sprung och beaktar de element som är nödvändiga för att få ett enhetligt ”commu-
nity-arkiv”. Vidare skriver Bastian att teknik kan hjälpa arkiv att befästa platser, 
fånga och kontinuerligt uppdatera dynamisk data och både länka och avkoda 
komplexa relationer.  Detta kan man jämföra med TUMs arbete, där de med 153

hjälp av dagens teknik kan skapa en plats där hbtq-personer och ”communityn” 
kan synas och berätta sina berättelser ur sina egna perspektiv utan att en institu-
tion bestämmer vad som ska sparas och vad som ska visas upp. Här får alla som 
vill synas, så länge man har vetskapen om att TUM finns. 

Kumbier skriver om känslomässiga dimensioner av arkiv för queera subkultu-
rer, där det är viktigt att ta hänsyn till de känslor och erfarenheter som motiverar 
till produktion av handlingar och förstå arkiv som ett instrument för bildandet av 
sexuella, politiska och queera kulturella samlingar. Detta betyder enligt Kumbier 
att tänka på arkiv på ett sätt som överskrider dess historiska funktion och att se 
arkivmaterialets värde och betydelse bortom det bevisliga. Det betyder också att 
vi behöver tänka på arkiv som öppna enheter eller åtminstone tänka på tillgäng-
ligheten till samlingarna och att försöka nå ut med samlingarna till hbtq-
personer.  154

TUM är ett tydligt exempel på hur man kan arbeta med tillgänglighet, identi-
tet och delaktighet. TUM arbetar med att nå ut till människor genom att både sy-
nas i sociala medier, som där kanske främst når ut till människor som redan är in-
satta i olika ”hbtq-communitys”, men de samarbetar också med t.ex. Stock-
holmskällan, och når genom den ut till både skolor och allmänhet. De deltar även 
i olika seminarier och föreläsningar för att berätta hur de arbetar. TUM har inte 
heller en fysisk plats som man måste besöka för att få tillgång till allt material, de 

 Kumbier (2014) s. 18151
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material som TUM har finns publicerat på webbplatsen. Detta bidrar till att alla 
som vill kan besöka TUM, något som inte skulle vara möjligt om det var en fysisk 
plats. Alla har inte möjlighet att resa till olika ställen för att få tillgång till arkiv. 

TUM arbetar på ett sätt som kan liknas med ”archiving from the ground up”; 
Kumbier skriver att ”archiving from the ground up” är ett samarbete och en delta-
gande arkivpraktik där arkivarier arbetar med medlemmar från communities och 
kulturer som de hoppas kunna dokumentera, i stället för att skapa projekt eller 
samlingar å deras vägnar.  Detta är något som TUM gör när de samarbetar med 155

människor från hbtq-communities då de personer som deltar själva får bestämma 
vilka berättelser som ska finnas representerade i arkiven. Denna praktik skapar en 
kontrast mot de arkivhandlingar som finns i historiska arkiv, främst från statliga 
institutioner som sjukhus och polis, som både Smedberg och Maliniemi problema-
tiserar. Man kan säga att TUM kompletterar Stockholms stadsarkiv då TUM visar 
upp en samtida historia ur ett hbtq-perspektiv. Då TUM även deltar i Stock-
holmskällan (jag vet dock inte hur, då jag inte hittat något material från dem på 
Stockholmskällans webbplats) kan de förhoppningsvis bidra till en bredare bild av 
hbtq-personers liv och erfarenheter. 

Analys av The Lesbian Herstory Archives 
I min undersökning av LHA ville jag se hur de arbetar för att sprida information 
om sitt arkiv, samlar in nytt material och hur de arbetar för att nå ut med sitt mate-
rial till människor med hjälp av sin webbplats och sociala medier. LHA är vad 
man kan kalla ett ”community-arkiv” där människor samlas runt arkivet för att 
tillsammans upprätthålla, bygga upp och sprida kunskap om arkivets samlingar 
och arbete. Arkivet är lite annorlunda i förhållande till mina andra undersöknings-
objekt, främst för att det ligger i USA och inte i Sverige och då det del är ett arkiv 
enbart för lesbiska. Det är även helt volontär-styrt och beroende av donationer för 
att kunna bedriva sin verksamhet, vilket inte är fallen för något av tre Svenska ar-
kiv jag valt att undersöka. 

LHAs webbplats är något rörig och skulle nog må bra av att uppdateras och 
göras om, den är som exempel inte lika tydlig och lättnavigerad som TUM:s 
webbplats. På sociala medier är LHA aktiva och har många följare, för LHA är 
sociala medier kanske en mer tacksam plats att visa upp sig på om man inte har så 
mycket pengar då dessa tjänster är gratis och en webbplats behöver mer resurser i 
form av arbetskraft och tid. Jag vet av egen erfarenhet att LHA arbetar för fullt 
med att digitalisera mycket av sina samlingar, men på grund av att alla som arbe-
tar med detta är där högst några timmar i veckan på sin lediga tid, så går det lite 
långsamt. Men å andra sidan är det inte det viktigaste för LHA att ha sina sam-
lingar ordnade och förtecknade samt digitaliserade, då det är snarare den gemen-
skap och identitet som LHA bidrar med att skapa som är det allra viktigaste.  

 Kumbier (2014) s. 125155
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I inledningen till boken Refiguring the Archive skriver Carolyn Hamilton, 
Verne Harris and Graerne Reid om hbtq-arkiv och däribland om LHA, att arkivet 
inte enbart är till för forskare och regeringens intresse, utan är en del av vardagsli-
vet för identitetsbildning som upprätthålls av vanliga människor.   156

LHA har som man förstår av webbplatsen en uppsjö av material, och när de 
utlyser om att de gärna tar emot material till samlingarna finna inga gränser för 
vilken typ av material de samlar in förutom vad gäller böcker och filmer, där de 
bara sparar en kopia av varje.  

Maliniemi skriver att vi behöver riktlinjer för hantering av handlingar pga det 
stora flödet av handlingar, som gör att vi inte kan ta hand om all information. Hon 
frågar vad som är skillnaden på information och en handling, och frågar om och 
vad vi ska ta hand om och arkivera. Hon tar upp exempel som reklamblad eller 
kuponger och ställer sig frågan om dessa utgör handlingar. Hon menar att det är 
viktigt att ställa dessa frågor för att vår förståelse för vad som är viktigt att arkive-
ra ändras över tid. Maliniemi svarar på sina frågor genom att skriva att vad som 
egentligen särskiljer en handling från andra typer av information är att den är pro-
ducerad som ett resultat från en unik aktivitet eller rörelse och därför kan ge bevis 
på dessa aktiviteter, vilket idag gör att t.ex. reklamblad eller kuponger kan vara 
handlingar, men att p.g.a de generella riktlinjer för bevarande och gallring som 
finns idag kommer många av dessa dokument förstöras.  Därför tror jag att det 157

är viktigt att arkiv som LHA finns, som sparar allt som lämnas in, då människorna 
som lämnar in saker till arkivet själva tycker att det är viktigt att detta material 
finns där. Och då information och handlingar av hbtq-personers historia och erfa-
renheter historiskt inte setts som viktiga att spara blir det ännu viktigare nu att 
spara så mycket som möjligt. 

Hamilton, Harris och Reid skriver också om vikten av ”community-arkiv” för 
marginaliserade grupper och att inkludera objekt i samlingar som vanligtvis inte 
hamnar i arkivförvaring, som banderoller, affischer och tygmärken, personliga 
minnessaker, konstverk eller kläder. De skriver att arkiv för marginaliserade grup-
per ofta bevarar material som annars exkluderas från vanliga arkiv, samtidigt som 
man behöver komma ihåg att arkiv för marginaliserade inte är mindre konstruera-
de än vanliga arkiv och också är en produkt av processer för både bevarande och 
gallring.  Med andra ord så arbetar alla arkiv utifrån en agenda och olika poli158 -
cys, även arkiv som LHA, men LHA har som sagt en väldigt öppen och inklude-
rande praktik där alla är välkomna att lämna och ta del av allt material i deras 
samlingar. 

LHA arbetar främst med tillgänglighet, identitet och delaktighet, snarare än en 
spara och bevara-verksamhet. I LHA:s stadgar står att det är LHA:s ”community” 
som ska se till att arkivet tas om hand, att arkivet ska finnas på plats inom detta 
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”community” och inte inom en institution och de skriver att alla lesbiska kvinnor 
måste få tillgång till arkiven, något som inte ska störas av politiska eller sexuella 
referenser eller av ras eller klass. Alla ska inkluderas i arkivets samlingar och i 
tillgången till arkivet. Dock är arkivet främst tillgängligt för människor som bor i 
trakterna runt New York, vilket gäller alla arkiv som har fysiska platser. När de 
skriver att arkivet ska finnas på plats i det ”community” som också tar hand om 
detta är det främst de som bor i närheten av arkivet de menar. Men sedan kommer 
människor från alla delar av USA och även från många delar av världen, för att 
för en stund delta i detta ”community”, vilket gör att det på ett sätt är öppet för 
alla. 

Jämförande analys 
Här kommer jag att jämföra de fyra arkiven för att se hur de förhåller sig gente-
mot varandra. Jag kommer även se hur deras olika arbetssätt kan bidra med kun-
skap mellan dem och vilka lärdomar de kan ge och ta av varandra.  

Det är så klart en tydlig skillnad mellan Stockholms stadsarkiv och de andra 
tre arkiven, då Stockholms stadsarkiv inte är ett arkiv som enbart inriktat sig på 
hbtq-historia som de andra arkiven gör, men jag ser det som ett bra exempel på 
hur traditionella arkiv arbetar eller kan arbeta med att lyfta hbtq-historia. Då jag 
valde de fyra arkiven ville jag inte enbart skriva om hbtq-specifika arkiv, inte hel-
ler bara om traditionella arkiv utan försöka göra en analys av arkiv från båda si-
dorna, för att se hur de kan dra nytta av varandra. 

Det absolut första jag tänker när jag jämför arkiven är att RFSL:s arkiv, TUM 
och LHA till skillnad från Stockholms stadsarkiv är arkiv skapade av och för 
hbtq-personer och innehåller samlingar med hbtq-personers egna erfarenheter och 
historier. Det är en stor skillnad i hur hbtq-personer kan hitta och skapa sin egen 
identitet eller sin egen historia i arkiv som består av handlingar av och med hbtq-
personer jämfört med handlingar av t.ex polis, sjukhus eller rättssystem om hbtq-
personer. Men samtidigt behövs båda sidorna. Det är även viktigt att inte glömma 
hur samhället har behandlat hbtq-personer genom historien och hur länge det fak-
tiskt ansågs vara brottsligt; fram till 1944 för att senare ses som en sjukdom fram 
till 1979.  159

Alana Kumbier skriver att det är viktigt att ha i åtanke, när man närmar sig 
projekt om hbtq-historia, att försöka att inte verka å hbtq-personers vägnar utan 
försöka arbeta tillsammans med dem. Denna skillnad är viktig menar Kumbier, för 
när arkivarier verkar för och företräder andra riskerar arkivarier att hamna i tron 
om att de vet bäst om hur man kan relatera till och dokumentera samhällen, och 
på så vis skapas en hierarki mellan arkivarier och deltagarna i vilken arkivarien 
blir den primära eller ensamma beslutsfattaren och deltagarna enbart blir infor-

 RFSL:s webbplats > Om oss > Historia.159
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manter och donatorer.  I denna situation kan Stockholms stadsarkiv hamna om 160

de inte samarbetar med hbtq-personer i hur deras material kan visas och proble-
matiseras, något jag inte fått reda på om de gör eller inte.  

Ketelaar skriver att både arkivarien och användaren av arkiv konstruerar och 
etablerar historier kring vem man är och vem man inte är, var man platsar samt 
var man inte platsar, vilka som hör ihop och vilka som inte gör det. Han menar att 
handlingars betydelse faktiskt ligger i betraktarens öga, oavsett om det är en arki-
varie eller en forskare. Användaren hittar mening och skapar mening i de arkiv 
eller handlingar vars mening hjälper hen att strukturera eller omstrukturera rela-
tionen mellan sig själv och världen, dvs. i formuleringen av hens egen identitet.  161

Det blir svårt att skapa en bild av sig själv och sin identitet om det inte finns hand-
lingar som rör en persons historia, eller om de handlingar som finns bara visar upp 
en sida av historien. Samtidigt skriver Maliniemi att minoriteter och marginalise-
rade grupper ofta är omedvetna om att offentliga arkiv kan innehålla relevant in-
formation som relaterar till dem, då de alltid representerats som en tyst, röstlös 
grupp.  Det är därför extra viktigt för arkiv som arbetar med hbtq-historia eller 162

som har hbtq-historiskt material i sina samlingar att verkligen försöka nå ut till 
människor. Här är sociala medier och webbplatser en bra väg att gå då de flesta 
människor på ett eller annat sätt använder internet i mycket större utsträckning än 
vad de använder arkiv, speciellt unga människor som kanske inte ännu har formu-
lerat sin identitet. Mina fyra undersökningsobjekt använder alla sociala medier för 
att nå ut och kommunicera med sin omgivning. Stockholms stadsarkiv och Stock-
holmskällan är det arkiv som är det mest aktiva, men då hbtq-historia bara är en 
liten del av deras arkivsamlingar är det få inlägg som handlar om detta. RFSL an-
vänder inte sina sociala medier till att sprida information om sitt arkivmaterial och 
har bara en gång använda sociala medier för att söka efter material från hbtq-per-
soners liv. TUM och LHA som båda har mycket material i sina samlingar använ-
der sociala medier för att visa upp och informera om sina olika samlingar och 
handlingar. Hur mycket material som arkiven har att jobba med spelar in i hur 
mycket arkiven samlingar syns utåt i sociala medier.  

Margaret Hedstrom problematiserar idén om att visa samlingar online, då hon 
menar att samlingar som publiceras online bara är en liten del av arkivets helhet 
och att det beroende på vem som har valt ut vad som ska visas och förmedlas uti-
från denne personens intressen. Samlingar online tillhandahåller få ledtrådar till 
varför just det materialet valts ut och vilket material som inte visas upp. Hedstrom 
varnar för att om detta tas för långt kan det producera ytliga digitala samlingar 
som tagits från dess proveniens och kontext, och i stället kan förstärka de domi-
nanta historiska huvudberättelserna, (så som patriarkatet, etnisk överlägsenhet, 

 Kumbier (2014) s. 137.160

 Ketelaar (2012) s. 27.161

 Maliniemi (2009) s. 16.162
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nationalism etc.) beroende på vem som väljer vad som ska digitaliseras eller beto-
nas.   163

För att undvika ytlig visning av samlingar menar Hedstrom att arkivarier ska 
exponera och formulera hur de tolkat material, fångat och strukturerat informatio-
nen och lämna så många spår som möjligt kring olika tolkningsramar som verkar 
på olika nivåer,  så väl professionella som individuella. I stället för att ignorera 
maktstrukturer inom arkiv behöver arkivarier bli mer medvetna om dess makt ge-
nom att acceptera och dela den.  Stockholms stadsarkiv borde tänka på detta när 164

de publicerar material online, utan att skriva varför det valt ut just detta material 
och vilken kontext det kommer ifrån. Jag var tvungen att skriva och fråga för att 
få veta varför det bara använde sig av polisrapporter. Då fick jag veta att det var 
det enda material de har, vilket de skulle kunna skriva tillsammans med det publi-
cerade materialet, för att inte ge en bild av att de tycker att homosexuella män är 
brottslingar och det är därför som de bara lägger ut sådana fotografier och hand-
lingar. 

Vad gäller arkivens tillvägagångssätt för att uppmärksamma hbtq-personers 
historia kan Stockholms stadsarkiv lära en del utav TUM och LHA bl.a i sättet 
man betecknar och ämnesbestämmer handlingar. Både TUM och LHA använder 
flera olika definitioner av normkritiska begrepp och beteckningar för deras mate-
rial och hbtq-personers erfarenheter detta gör att sökmöjligheterna blir större och 
det blir enklare att hitta det man söker. Stockholms stadsarkiv skulle kunna utöka 
sitt ämnesordsförråd med fler sökord, eller så borde Stockholms stadsarkiv borde 
först ändra så att man kan söka på ämnesord på deras webbplats över huvudtaget - 
eller så är det bara jag som inte förstår hur man gör. Det är på Stockholmskällans 
webbplats man kan söka på ämnesord. Där finns ord som ”hbtq”, ”homosexuell”, 
”lesbiska”, ”bög” och ”transperson”, men inte ord som ”queer”, ”intersex” eller 
”bisexuell”, men å andra sidan har de kanske inte något material att benämna med 
dessa saker och då blir det svårt.  

Campbell skriver att termer som benämner handlingar ofta är otillräckliga i att 
representera t.ex. kön eller sexuell läggning. Kategorier i klassificeringsstrukturer 
speglar vissa ideologier och antaganden som Campbell menar ofta är ålderdomli-
ga eller ogiltiga och inte heller ger en djupare information som idag behövs för att 
tillfredsställa behov hos människor som söker information om marginaliserade 
grupper. Detta menar Campbell har lett till att vi behöver belysa att dokument inte 
har ett inneboende ämnesinnehåll som benämns av den som registrerat handling-
en.  I Stockholms stadsarkivs fall är det säkert så att de som registrerat och be165 -
nämnt handlingar har sökt vara så neutrala som möjligt och därför valt ämnesord 
som beskriver vad handlingen innehåller utifrån det som står i handlingen. Men 
som Schwartz och Cook menar är arkivariens roll är inte neutral utan innebär en 

 Ibid, s. 41.163

 Maliniemi (2009) s. 43.164

 Campbell (2013) s. 290.165
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maktposition, då det är arkivarier som förtecknar materialet i arkiven, samt be-
stämmer hur det ska bevaras och hur det ska användas.   166

I och med hur man förtecknar material rörande marginaliserade grupper kan 
man göra det lätt att hitta information om t.ex. hbtq-personer genom att beteckna 
materialet med hbtq-relaterade termer, eller (omedvetet) göra det svårare att hitta 
genom att inte ge materialet tillräckligt med metadata.  

Jag har i denna uppsats undersökt hur arkiven går till väga för att dokumente-
ra och samla in hbtq-personers liv och erfarenheter. Här arbetar alla arkiv på olika 
sätt. RFSL:s arkiv bedriver ingen aktiv insamlingspolicy, dock är de öppna för att 
ta emot handlingar från människor som vill lämna in material. Stockholms stads-
arkiv bedriver inte en aktiv insamlingsverksamhet, dock får de in nytt material i 
och med att det inom stadsarkivet finns myndighetsarkiv och enskilda arkiv.  

TUM:s verksamhet bygger till stor del på insamling, men samlar då inte in 
dem fysiskt; de samlar in berättelser. LHA samlar in allt material rörande lesbisk 
historia. Det arkiv som är minst aktiva är RFSL vilket har sina naturliga orsaker 
då det inte är ett arkiv i första hand som de andra faktiskt är. Här skulle RFSL 
kunna dra lärdomar från de andra arkiven i hur man kan arbeta med historiskt ma-
terial för att lyfta samtida frågor och hur man kan arbeta för samla in nytt materi-
al. RFSL kan också förhoppningsvis få upp ögonen för att arkiv inte bara betyder  
det ”allmänna arkivschemat” då större delen av arkivmaterialet idag består består 
av mötesprotokoll. 

En fråga som dyker upp är huruvida LHA:s arbetsätt är bra eller inte, då de tar 
emot allt material som kommer till dem och kontinuerlig samlar in nytt material 
med tanke på att det har mycket mer material än vad de hinner förteckna och sor-
tera. Detta kan leda till att material kanske försvinner eller förstörs. Stockholms 
stadsarkiv och RFSL:s arkiv kan ses som en säkrare plats för arkivmaterial med 
tanke på att det finns i arkivlokaler ordnat och förtecknat, medan LHAs handling-
ar till stor del finns i ett vanligt bostadshus med varierande värme, luftfuktighet 
osv. Men samtidigt så samlar LHA faktiskt in material vilket stadsarkivet och 
RFSL inte gör.  

Schwartz och Cook skriver gällande detta om arkivens makt i att söka och 
värdera samlingar och handlingar, och i förlängningen makt över det kollektiva 
minnet av marginaliserade grupper i samhället. De skriver att när handlingar av 
marginaliserade grupper eller individer beaktas av vanliga arkiv, är det då säkrare 
och gynnas handlingarna av detta gentemot mer radikala värderingar och grunder? 
Vilket material väljer vanliga arkiv att bevara väljer de män framför kvinnor eller 
väljer de staden framför landsbygden? Oavsett så måste arkivarier överväga histo-
risk relevans och flertalet röster utan att jaga efter de senaste prioriteringarna på 
forskares agenda. Schwartz och Cook menar att poängen är att arkivarier behöver 
söka noggrant efter förlorade röster och söka efter människans hela komplexitet 

 Schwartz och Cook (2002) s. 2.166
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under allt ifrån förteckningsarbete till utåtriktade aktiviteter så att arkiv kan samla 
in och spegla människans mångfald.   167

Efter en jämförande analys av arkiven framkommer att alla fyra är väldigt oli-
ka varandra i hur de arbetar. Dock har de ett mål som strävar efter samma resultat, 
att lyfta hbtq-personers historia ur tystnad och frånvaro. Skulle man få ihop alla 
fyra arkiven till att börja arbeta tillsammans med att skapa en plan för försatt arbe-
te skulle många kunskapsområden och arbetssätt täckas vilket skulle leda till ett 
bra svar på hur arkiv kan arbeta med hbtq-personers historia. 

 Schwartz och Cook (2002) s. 17.167
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Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur arkiv arbetar och kan arbeta 
med hbtq-personers historia genom att se på arkivens webbsidor, sociala medier 
och utåtriktade verksamhet. Fyra arkiv valdes ut till undersökningen, Stockholms 
stadsarkiv, organisationen RFSL:s arkiv, The Unstraight Museum och The Lesbi-
an Herstory Archives. Dessa arkiv valdes ut för att de har den gemensamma näm-
naren att alla arbetar med hbtq-frågor, med skillnaden i hur deras förutsättningar 
och arbetssätt ser ur. Detta var något jag från början bestämt att undersöka just för 
att se hur arkiv som har ett hbtq-perspektiv faktiskt arbetar, hur de kan lära av 
varandra, samt visa hur andra arkiv kan jobba för att involvera hbtq-personer och 
deras erfarenheter i arkivsamlingar. Titeln på min uppsats; HBTQ-historia i arkiv, 
var finns den och hur ser den ut? sammanfattar egentligen vad jag har försökt få 
svar på. Jag ska här redovisa mina resultat och diskutera vad jag kommit fram till 
i min undersökning utifrån mina tre teman och mina frågeställningar. 

Arkivens arbete med hbtq-historia 
Hur arbetar arkiven jag valt att undersöka med att uppmärksamma, dokumentera 
och samla in hbtq-personers erfarenheter? Som jag nämt tidigare så har alla arkiv 
jag valt att undersöka det gemensamma att de arbetar med att uppmärksamma och 
lyfta hbtq-personers historia på ett eller annat sätt men arbetet ser olika ut beroen-
de på arkivens förutsättningar och utgångspunkter. Stockholms stadsarkiv bedri-
ver ingen insamlingsverksamhet samtidigt som de gärna vill arbeta med hbtq-per-
soners historia. De har som mål att utgå från ett inkluderande förhållningssätt i 
deras pedagogik- och programverksamhet, genom att anlägga makt- och normkri-
tiska perspektiv och synliggöra underrepresenterade grupper och företeelser. 
Stockholms stadsarkiv använder sig av historiskt material som finns i deras sam-
lingar för att visa upp historia ur ett hbtq-perspektiv. Det material om hbtq-perso-
ner som finns i Stockholms stadsarkivs samlingar är främst polisrapporter och 
domslut, så det är detta material som visas upp och diskuteras. Då homosexualitet 
slutade vara olagligt 1944, har stadsarkivet inget material i polisarkiven efter den-
na tid. Stadsarkivet använder sina få handlingar om hbtq-personer genom att an-
ordna föreläsningar och visningar med normkritiska teman, där hbtq-historia bru-
kar vara en del av programmet. De samarbetar även med Stockholmskällan, där 
de publicerat det material om hbtq-personer som finns. Stadsarkivet är väldigt ak-
tiva på sociala medier och använder dessa till att visa upp hbtq-historia ur arkiven 
med fokus på dagar som uppmärksammar hbtq-personers lika rättigheter.  
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Stockholms stadsarkiv har även samarbetat med RFSL i en föreläsningsserie 
om hbtq-historia. RFSL:s arkiv består idag av material mellan 1950-1970, hand-
lingar rörande grundandet av föreningen och människor runt om kring, både sty-
relse och medlemmar. RFSL bedriver inte heller någon insamlingsverksamhet, 
främst i brist på resurser, bristen på resurser framkommer även i att förbundsarki-
varien idag är oavlönad. Föreningen uppmärksammar inte sitt arkiv i någon större 
utsträckning, utan det är främst om någon forskare, reporter eller liknande frågar 
efter äldre handlingar som man hänvisas till arkivet. Som min undersökning visat 
så verkar RFSL inte heller vara speciellt intresserade av att bevara organisationens 
historia, då de yngsta handlingarna i arkivet är från 1970. RFSL verkar inte heller 
spara material som bildas i samband med deras verksamhet, som Pride-festivaler, 
föreläsningar och workshops. Detta tror jag beror på att de kanske inte vet att ar-
kiv kan innehålla mer än vad allmänna arkivschemat visar; med andra ord så be-
höver ett arkiv inte enbart innehålla protokoll, korrespondens och ekonomiska 
handlingar, vilket RFSL:s arkiv i dagsläget utgörs av. Som jag diskuterat tidigare i 
samband med Bastians artikel så kan man behöva dokumentera en rörelses hela 
kulturuttryck för att skapa förståelse för och kunskap om rörelsen. Organisationen 
RFSL arbetar mycket med utåtriktad verksamhet, det är dock ingenting som fram-
kommer i arkiven eller som visar upp vad de har i arkiven. Deras sociala medier 
är inte heller fokuserade på arkivmaterial och insamlingsverksamhet, som jag ti-
digare nämnt troligtvis beror på att RFSL främst är en verksamhet som arbetar 
med politisk påverkan för framtid och samtid. 

The Unstraight Museum och The Lesbian Herstory Archives å andra sidan 
arbetar till stor del med insamlingsarbete, då verksamheternas mål är att samla in, 
uppmärksamma och belysa hbtq-personers historia. TUM som är ett ganska 
nystartat online-museum arbetar mycket med en uppsökande verksamhet, där de 
besöker olika platser både i Sverige och internationellt. De håller föreläsningar 
och träffar människor inom hbtq-communities som de samarbetar med i olika pro-
jekt där de samlar in människors berättelser och erfarenheter, som sedan hamnar i 
TUMs samlingar på webbplatsen. Då TUM inte själva har en fysisk plats utan är 
baserade online samarbetar de med olika institutioner för att visa upp sitt material 
och hålla föreläsningar. TUM använder sina sociala medier lite som en förläng-
ning av sin webbplats, där de visar upp delar ur sina samlingar och även skapar 
plats för samtal, vilket inte finns rum för på webbplatsen. 

 LHA som funnits lite längre har etablerat sig som världens största lesbiska 
arkiv, och har bedrivit aktiv insamlingsverksamhet från starten. Idag är det så pass 
välkänt att människor skickar material till dem utan att de behöver be om detta. 
LHA arbetar främst utifrån det fysiska arkivet där de bl.a ordnar workshops, före-
läsningar och filmvisningar. Det har även producerat ett antal utställningar utifrån 
sina samlingar som turnerar runt över världen. LHA använder sociala medier för 
att sprida kunskap om arkivet, vad det innehåller för samlingar, vilka evenemang 
som kommer ske och även för att söka specifikt material om det är någonting i 
LHA:s samlingar som de tycker fattas. 
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Identitet 
Det övergripande temat för denna uppsats har varit att se hur arkiv kan bidra till 
att skapa identitet för hbtq-personer vars historia är osynlig eller glömd. Som jag 
tog upp under teoridelen så skriver Little att kopplingen mellan arkiv och identitet 
i den identitetsskapande processen inte bara kan artikulera jaget hos den som sö-
ker sin historia, utan också kan knyta ihop jaget med andra människor, och på så 
vis skapa släktskap.  Little skriver även att arkiv idag ofta används för att skapa 168

en förståelse om sig själv, vem ”jag” är, och för att man vill komma i kontakt med 
sig själv och sina rötter för att förstå vem man är.   169

Hur fungerar arkiv som en del i en identitetsskapande process för hbtq-perso-
ner om de inte är representerade i arkiven, eller där arkivhandlingar om hbtq-
historia är väldigt få? I min undersökning har jag undersökt vilka människor och 
communities som syns i arkiven och vilken bild av hbtq-personer/hbtq-communi-
ties arkiven bidrar till att skapa och sprida. Det jag kommit fram till är att det be-
ror på vilket tid materialet är i från och vilket inriktning arkiven har. Ett arkiv som 
har handlingar från tiden då homosexualitet var olagligt eller klassades som en 
sjukdom bidrar kanske, även fast det handlar om handlingar som inte hbtq-perso-
ner skapat själva med att bygga en identitet för hbtq-personer som söker sina röt-
ter. Denna information bidrar med kunskap om hur det historiskt varit att leva som 
hbtq-person och man kan få en kunskap om samhällets förhållningssätt till hbtq-
personer. Det kan så klart vara svårare att identifiera sig själv som brottsling, då 
det inte längre är olagligt, men många hbtq-personer kan säkert känna igen sig i 
rollen som offer av ett förtryckarsystem. Men om arkiv bara bestod av handlingar 
som visade upp bilden av hbtq-personer ur stadsmaktens synvinkel, skulle det 
ändå bli en väldigt ensidig bild av människor som även utanför arkiven blivit 
marginaliserade. Både TUM och LHA:s arbete med en viktig del av hbtq-histori-
en. I identitetskaparprocessen, som Little skriver, så vill man komma i kontakt 
med sig själv och förstå vem man är utifrån människor runt om kring en, både hi-
storiskt och i nutid. Det är mycket lättare att relatera till handlingar om det rör sig 
om en person lik sig själv i tankar, känslor och idéer än om det är ett foto från ett 
polisregister. I och med att både TUM och LHA sparar historier och material i så 
många olika utföranden bidrar det till att ge insikt om hur olika communities tän-
ker och fungerar.  

En annan vinkel på identitetsskapande som jag observerat i samband med 
RFSL:s arkiv och Stockholms stadsarkiv är att materialet som finns i samlingarna 
och som (främst) Stockholms stadsarkiv visar upp handlar om män. Det finns så 
klart naturliga förklaringar till detta, på grund av att stadsarkivets material om 
hbtq-personer består av brottsregister osv. där det främst är män som hamnat, då 
de har varit de som befunnit sig i det offentliga rummet. Men samtidigt skapar 
detta en marginaliserad grupp inom en marginaliserad grupp.  

 Little (2011) s. 241.168

 Ibid, s. 242.169
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Männen syns fortfarande mer i arkiven än vad icke-män gör. RFSL:s arkiv har 
försökt att göra sitt arkiv mer jämställt genom att söka efter material från lesbiska 
och transpersoner, dock utan resultat. Stockholms stadsarkiv har vad jag sett inte 
problematiserat denna fråga i deras inlägg på sociala medier, i programmen för 
deras visningar och föreläsningar eller på sin webbplats. De har dock en program-
punkt som handlar om lesbisk historia (”Den lesbiska härvan”), så förhoppnings-
vis problematiserar de denna lucka i arkiven där. The Lesbian Herstory Archives 
arbetar aktivt med detta problem genom att enbart samla in material från alla som 
identifierar sig som lesbiska, för att göra vad de kan för att fylla i luckor i kvin-
nors och lesbiskas historia.  

Tillgänglighet 
Mitt andra tema för denna uppsats handlar om tillgänglighet, där jag undersökt 
hur tillgängligt materialet om hbtq-personer som finns i de valda arkiven är och 
hur arkiven arbetar för att nå ut med information om hbtq-historia som finns i de-
ras arkivsamlingar. Tillgänglighet till arkivmaterial för hbtq-personer är viktigt för 
då som TUM säger, att synas och höras är en förutsättning för att kunna kräva sina 
rättigheter. Detta är något som även Smedberg skriver om, att marginaliserade 
grupper kan använda arkivmaterial för att kräva skadestånd och visa på hur de 
blivit behandlade.  Om det inte finns arkivmaterial som bevis på förtryck är det 170

mycket svårare att få upprättelse. 
Vad gäller tillgänglighet har jag i min undersökning kommit fram till att, föga 

förvånande, alla arkiv utom RFSL:s arkiv är väldigt bra på att tillgängliggöra sitt 
material. Än en gång kopplar jag detta till att RFSL inte i första hand är ett arkiv 
som de andra tre är och därför inte har samma kunskaper och resurser i området 
som de andra har. Både TUM och LHA är grundade i syftet att hbtq-personer ska 
få tillgång till sin egen historia. TUM är extra tillgängligt då de är öppet dygnet 
runt så länge man har tillgång till internet. LHA arbetar med att försöka hjälpa 
människor som söker information men som inte kan befinna sig på plats i arkivet 
genom att söka upp material, scanna och skicka det till personer (med förutsätt-
ningen att det materialet inte är av sådan karaktär att det inte får flyttas från plat-
sen). Stockholms stadsarkivs verksamhet är väldigt utåtriktad och de arbetar med 
att nå ut till så många människor som möjligt genom skolverksamhet, visningar, 
föreläsningar osv. De är också det arkiv som är mest aktiva på sociala medier. De 
har funnits länge, och har utvecklat den utåtriktade verksamheten och tillgänglig-
hetsperspektiv under lång tid. Stockholms stadsarkiv har även arbetat med att för-
teckna handlingar om hbtq-personer, något som många andra arkiv inte gjort. Det-
ta har lett till att det inte går att hitta historiskt material om hbtq-personer i de fles-
ta arkiv idag.  

 Smedberg (2010) s. 46.170
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För många arkiv, och problemet med att inte material om hbtq-personer ät 
tillgängligt handlar ibland inte om att materialet inte finns, utan om att det är dolt. 
Arkiv som innehåller äldre handlingar innehåller även äldre förteckningar från en 
tid där ord som homosexuell och liknande inte fanns.  Ska man hitta äldre ar171 -
kivhandlingar är kunskap om äldre uttryck rörande homosexualitet ett måste för 
att kunna söka efter information. Med detta har Stockholms stadsarkiv gjort ett 
bra jobb med att förteckna materialet med ett samtida ordförråd, men skulle kunna 
ta hjälp av t.ex. TUM för att utveckla ordförrådet ännu mer för att fler personer 
ska känna sig involverade. Detta gäller även för andra arkiv som har material om 
hbtq-personers historia men som inte har lyft fram det ur arkiven pga att det är 
förtecknat med äldre ämnesord. 

Kumbier skriver att det är viktigt att tänkta på tillgängligheten till arkiv och 
dess samlingar när man arbetar med hbtq-historia, dels för att engagera fler män-
niskor och dels för att hbtq-historiskt arkivmaterial har ett värde som sträcker sig 
bortom dess syftet som bevis.   172

Delaktighet 
Mitt tredje tema för denna uppsats är delaktighet, som jag har valt för att se hur 
arkiven arbetar för att få hbtq-personer delaktiga i arkivverksamheten och hur de 
använder hbtq-personers delaktighet för att utveckla verksamheten. Som jag skri-
vit tidigare är delaktighet en viktig del i arbetet för att belysa och samla in materi-
al om hbtq-personer. Främst för att inte hamna i en hierarkisk roll över material 
om marginaliserade grupper då dessa personer redan är i underläge i arkiven, men 
också för att få insikt i hur hbtq-personer själva vill att deras liv, erfarenheter och 
communities ska representeras. Här kan man t.ex använda det teoretiska begrep-
pet ”archiving from the ground up”, som Kumbier beskriver som en arkivpraktik 
som samarbetar med marginaliserade grupper för att med hjälp av dessa dokum-
netera samtiden och på så vis skapa handlingar för framtiden. I dessa samarbeten 
betyder ”archiving from the ground up” att samarbetet initierats med, eller be-
stäms av samhällsintressen i stället för att styras av traditionella arkiv med tradi-
tonella dokumentations-metoder.  För att inte i framtiden också bara ha arkivma173 -
terial om marginaliserade grupper, som det ser ut i t.ex. Stockholms stadsarkiv, 
behöver vi idag börja samla in material med personer från marginaliserade grup-
per och uppmärksamma de luckor som finns i arkiven.  

 Ordet ”homosexualitet” myntades runt 1869, ordet ”hbtq” användes i tryck första gången år 2000.  171

Källa: RFSL:s webbplats > Om oss >Historia

 Kumbier (2014) s. 22.172

 Ibid, s. 117.173
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Både TUM och LHA arbetar med att involvera hbtq-personer i sitt arkivarbe-
te. LHA både genom att låta människor som vill lämna in någonting till arkivet 
själva bestämma vad de ska lämna in och hur de ska beskrivas, och även genom 
att låta människor utifrån vara med i arbetet med att ordna och förteckna det mate-
rial som samlas in. TUM arbetar på ett liknande sätt då de också låter hbtq-perso-
ner själva välja vilket material som ska finnas i arkiven och hur det ska beskrivas. 

Som Smedberg skriver: i dag skapas inte arkivmaterial för att bevaras eller för 
att ge en fullständig bild av vårt samhälle, utan för att dokumentera aktiviteter 
som diverse aktörer bedömt som viktiga att bevara. Smedberg skriver vidare att 
arkivverksamhet har sitt ursprung i den offentliga sektorns behov av arkivering, 
och menar att det därför inte är arkivmaterialet i sig som borde diskuteras utan hur 
arkivorganisationer och arkivarieprofessionen hanterat dessa frågor.   174

Maliniemi skriver att kunskap om att marginaliserade grupper är marginalise-
rade är ett steg i att göra dem synligare i olika områden i samhället, och hon me-
nar att i ett modernt samhälle ska arkiv vara en av grundstenarna i en fungerande 
demokrati, och ska också ge tillförlitlighet för minoriteter och marginaliserade 
grupper.  Så ett första steg för arkiv är att faktiskt erkänna marginaliserade 175

gruppers osynlighet i arkiven. Om man inte är medveten om detta är det svårt att 
arbeta vidare med frågan. 

Vi kan inte fylla luckor i historien med berättelser och erfarenheter som för 
längesedan glömts bort, och även om det inte finns ett enkelt svar på hur vi ska 
fylla dessa luckor, kan vi försöka att inte upprepa detta i framtiden. 

 Smedberg (2010) s. 45.174

 Maliniemi (2009) s. 26.175
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Sammanfattning 

I denna uppsats har jag undersökt och analyserat fyra arkiv: RFSL:s arkiv, Stock-
holms stadsarkiv, The Unstraight Museum och The Lesbian Herstory Archives.  
Jag har valt att undersöka arkiv som idag arbetar med hbtq-historia och jag har 
även valt att undersöka hur det ser ut på statliga arkiv-institutioner kontra enskilda 
arkiv som jobbar specifikt med hbtq-frågor. Det jag har undersökt är hur dessa 
arkiv arbetar med att tillämpa ett hbtq-perspektiv i sitt arkivarbete och hur de lyf-
ter hbtq-personers historia.  

Uppsatsen kretsar kring tre teman, identitet, tillgänglighet och delaktighet, för 
att se hur arkiven förhåller sig till dessa termer vilka är viktiga i arbetet med att 
lyfta marginaliserade gruppers historia. Jag har i denna uppsats använt netografi 
som teoretisk metod, och genom detta undersökt undersökt de fyra arkiven utifrån 
hur hbtq-personers identiteter och erfarenheter synliggörs och hur deras historia 
skildras, vilka arkivhandlingar som sparas, hur dessa ser ut samt hur de visas upp 
på arkivens webbplatser och sociala medier. Jag har i denna uppsats redovisat vil-
ket material som valt att lyftas fram på arkivens webbplatser och sociala medier, 
vilket ger en bild av den sida arkiven själva vill visa utåt. Jag har även undersöka 
hur arkiven arbetar med utåtriktad verksamhet för att visa upp och sprida informa-
tion om sitt material om hbtq-personer. Uppsatsen syftar till att redovisa möjlighe-
ter och metoder för arkiv-sektorn att utveckla ett hbtq-perspektiv i deras samling-
ar. Beroende på verksamheternas mål och resurser ser arkiven olika ut, samtidigt 
som de med sin variation av arkivmaterial kan sägas komplettera varandra. 

Det jag har kommit fram till genom undersökningar och analys är att de arkiv 
som arbetar på ett radikalare sätt med att använda metoden ”archiving from the 
ground up”, i detta fall The Unstraight Museum och The Lesbian Herstory Archi-
ves bidrar till att skapa större mångfald i förhållande till redan existerande arkiv-
samlingar. Traditionella arkiv som har material om hbtq-historia men som är svårt 
att söka efter kan behöva benämna om arkivmaterial om hbtq-personer med ord 
som idag används inom hbtq-communisties, något som gör det lättare att söka på. 
Detta är t.ex. något som Stockholms stadsarkiv börjat göra. 

Jag har även kommit fram till att organisationer och föreningar som drivs av 
och för hbtq-personer (i detta fall RFSL) skulle behöva mer kunskap om hur vik-
tigt det är för marginaliserade grupper att själva spara material som de producerar 
för att arkiv i framtiden ska kunna representera hbtq-personers liv och erfarenhe-
ter. Min slutsats är att alla dessa aktörer skulle kunna arbeta tillsammans och dra 
nytta av varandra för att forma en plan för fortsatt insamlingsarbete och för att 
belysa hbtq-historia.  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Bilaga 1 - Ordlista över använda begrepp. 

Här följer en ordlista över begrepp jag använt i uppsatsen, hämtade från RFSL:s 
webbplats om inget annat anges.  176

Asexuell 

Vanligast är att asexuell används för att beskriva en person som aldrig eller under 
en period inte känner sexuell attraktion, inte har någon sexlust eller inte öns-
kar inkludera andra fysiskt i sin sexuella praktik. 

Bisexuell 

En person som har förmågan att bli kär i eller attraherad av människor oavsett kön 
kan kalla sig bisexuell. 

Cisperson 

En person som identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet. Cis är latin för 
”på samma sida”. 

Cisnormativitet 

Antagandet att alla människor identifierar sig som det kön som har tillskrivits dem 
vid födseln och lever efter det könets sociala normer (kvinnligt/manligt). 

Community 

nätgemenskap,nätmötesplats, internetbaserad sammanslutning av individer med 
gemensamt intresse; varierar i bl.a. storlek, tillgänglighet och syfte.  177

Hbtq 

Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med 
queera uttryck och identiteter. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, T:et 
handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både 

 RFSL:s webbplats > hbtq-fakta & tips > begreppsordlista176

 Enligt Nationalencyklopedin, community.177
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sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också 
vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.  

Heteronormativitet 

Det system av normer som påverkar vår förståelse av kön och sexualitet. Enligt 
heteronormen är människor antingen tjej/kvinna eller kille/man och ingenting 
annat. Tjejer/kvinnor förväntas vara feminina och killar/män förväntas vara 
maskulina. Alla förväntas vara heterosexuella. Alla påverkas av normerna, 
oavsett om man följer dem eller inte. Att följa eller passera inom normen ger 
ekonomiska, politiska och sociala fördelar. Att bryta mot heteronormen kan 
resultera i bestraffning i form av allt från tystnad till våld.  

Heterosexuell 

En person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av någon av ett annat 
kön än det egna. 

Homosexuell 

En person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av någon av samma 
kön. 

Ickebinär 

En person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda könskategori-
erna kvinna/man kan kalla sig ickebinär. Ibland används ickebinär som ett pa-
raplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen, till ex-
empel intergender eller genderqueer.  

Intergender 

En person som identifierar sig som mellan eller bortom könskategorierna kvinna 
och man kan kalla sig intergender. 

Intersexuell/intersexualism 

En person med ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna el-
ler könsorganens utveckling är atypisk. ”Inter” betyder ”mellan” på latin och 
”sexus” betyder ”kön”. Intersexuell betyder således ”mellan könen”. 
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Lesbisk 

En person som oftast identifierar sig som tjej eller kvinna och som har förmåga att 
bli kär i och/eller attraherad andra tjejer/kvinnor. 

Normkritik 

En pedagogisk metod för att skapa mer jämlikhet i samhället. Det handlar om att 
flytta fokus från individer och det som anses bryta mot normer till att titta på 
strukturer och ifrågasätta det som anses vara ”normalt”. När man arbetar 
normkritiskt brukar man gå igenom tre steg: synliggöra och ifrågasätta nor-
mer, synliggöra fördelar för den som följer normen samt granska sin egen po-
sition. 

Queer 

Ett begrepp som grundar sig i kritik mot idéer om normalitet i fråga om kön och 
sexualitet och ett ifrågasättande av dominerande idéer om hur människor ska 
leva i sexuella relationer och andra relationer, hur vi ska bilda familj, hur vi 
ska uttrycka kön osv. 

Transperson 

En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det 
kön den har fått tilldelat vid födseln. En person kan också vara transperson 
som inte följer rådande normer för hur en person med ett visst juridiskt kön 
ska vara, förutsatt att personen själv identifierar sig som transperson.  

Transgender 

Engelskt uttryck som kan översättas till ”transperson” på svenska. En person kan 
kalla sig transgenderist, vilket är en könsidentitet som vanligtvis är synonym 
med intergender. 

Transvestit 

En person som växlar mellan att klä sig eller använda sig av andra attribut som 
traditionellt används av män respektive kvinnor.
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