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Inledning  

På senare år har museer gradvis strävat efter att spegla samhällets pluralitet. Detta 

har gett upphov till en rad satsningar som innefattar ett aktivt arbete med olika 

perspektiv vars syfte är att främja och synliggöra i musealt sammanhang oftast 

underrepresenterade grupper. Normkritiskt tänkande, jämställdhetsfrämjande och 

framför allt mångfaldsperspektiv är idag väletablerade begrepp och önskvärda 

arbetssätt inom det svenska museilandskapet. Många insatser har gjorts och görs 

fortfarande för att implementera nya perspektiv och tankessätt på svenska museer.  

I denna uppsats valde jag att rikta min uppmärksamhet mot svenska kulturhi-

storiska museers inkluderande av en specifik minoritet – homosexuella, bisexu-

ella, transpersoner och personer med queera identiteter och uttryck, som ofta för-

kortas med bokstavskombinationen hbtq följt av ”-person”. Att ett museums sam-

lingar utgör museiverksamhetens kärna är nog många museiarbetare och den 

museologiska forskarkåren överens om. Underlaget till museernas utställnings-

verksamhet samt den pedagogiska verksamheten finns ofta i samlingar och det är 

dessa som styr hela den utåtriktade verksamheten (jfr. Grahn 2007, s. 21; Svan-

berg 2009, s. 9). Med fokus på museisamlingar kommer jag att utforska sju 

svenska museers arbete med hbtq-perspektiv i syfte att undersöka om och hur 

dessa utvalda kulturhistoriska museer tar sig an för att dokumentera, skildra och 

förmedla hbtq-samhällets och hbtq-personers historia, liv och erfarenheter.  

Att regeringen antog en långsiktig hbt-strategi visar att denna uppsats är en del 

av en högaktuell diskussion. Regeringens arbete löper 2014-2017 och fokus ligger 

på att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter i samhället (En strategi för 

lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller köns-

uttryck 2013, ss. 52-53). Det nationella museilandskapet berörs också då Riksut-

ställningars Forum för levande historia har samtidigt fått i uppdrag att under 2014 

arbeta med de yngre för att motverka homo- och transfobi. Som ett led i detta ar-

bete kommer Riksutställningar att kartlägga tillämpningen av hbtq-perspektivet 

inom utställningsområdet.  

Innan jag går vidare till uppsatsens bestående delar tänker jag nu beröra över-

gripande aspekter om disposition och metatext. Uppsatsen följer en traditionell 

mall för akademiska texter med en uppdelning i tre huvuddelar. Dessa innefattar 

en inledningsdel som följs av undersökningen av det empiriska materialet och 
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avslutas med en slutdiskussion. Slutligen finner läsaren en sammanfattning, käll- 

och litteraturförteckningen samt två bilagor.  

Efter att ha presenterat de frågeställningar uppsatsen bygger på och en genom-

gång av forskningsläget kommer en presentation av den metod som användes un-

der arbetet. Metoddelen kräver en kommentar då denna avviker från den tradition-

ella mallen. Istället för att för att sammanfatta avgränsningarna i ett avsnitt valde 

jag att kommentera dessa i den löpande texten därför att jag anser att ett sådant 

upplägg underlättar läsningen. Därefter presenteras uppsatsens teoretiska utgångs-

punkter följt av ett kapitel som dels avser att introducera hbtq-begreppet samt till-

hörande perspektiv och dels sätta denna diskussion i en bredare ram som lyfter 

fram den demokratiska aspekten av hbtq-perspektivet.  

Huvuddelen börjar med en introduktion till den kvalitativa forskningen som 

följs av en kort presentation av de sju undersökta museerna. Därefter kommer två 

avsnitt, det ena om samlingar och samlingsverksamheter och det andra som avser 

att ge en övergripande bild över vad som händer på webben. I följande kapitel 

analyseras det empiriska materialet. Slutligen presenteras arbetets slutsatser och 

framtida forskningsområden föreslås.  
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Frågeställningar  

I denna uppsats vill jag utforska i vilken utsträckning svenska kulturhistoriska 

museer tillämpar ett hbtq-perspektiv i sitt arbete. Min utgångspunkt har därför 

varit att söka konkreta exempel på hur enskilda museer har sedan år 2003 gått till 

väga för att inkludera hbtq-personers liv och erfarenheter genom insamling av 

material som tillverkats, ägts och/eller brukats av hbtq-personer som på ett eller 

ett annat sätt har koppling till hbtq-samhällets historia. Anledningen till att jag 

valde 2003 som startpunkt är för att det var det år rapporten Genus på museer pub-

licerades. Jag har i mitt arbete varit intresserad av hur homosexuella, bisexuella, 

transpersoner och personer med queera uttryck och identitet syns och synliggörs, 

men också på vilket sätt deras vardag dokumenterats – hur hbtq-personers historia 

skildras, vilka berättelser, föremål, bilder eller arkivhandlingar har sparats och hur 

dessa syns både inåt eller utåt, exempelvis på museernas offentliga webbaserade 

plattformer som ”sök i databasen” tjänster. Att avgränsa uppsatsens ämne till sam-

lingar har varit en naturlig följd av mitt val av forskningsområde och jag kommer 

därför att fokusera på denna verksamhet.  

Den övergripande forskningsfrågan som genomsyrar hela uppsatsen har varit 

hbtq-perspektivets utbredning bland svenska museers samlingsenheter. För att 

kunna uppskatta hbtq-perspektivets genomslag har jag ringat in tre huvudområden 

som kan ge en fingervisning om huruvida ett museum arbetar med detta perspek-

tiv. Den första frågan handlar om hur museerna går till väga för att dokumentera 

hbtq-personers liv och erfarenheter – vilken plats har dessa i samlingsbeståndet, 

vilka föremål, berättelser, arkiv samlas in och på vilket sätt, vilken bild av hbtq-

samhället skickas ut och syns i webbaserade allmänna museidatabaser? I museer-

nas magasin gömmer sig dessutom många föremål, berättelser eller arkiv med 

potentiell hbtq-anknytning. På vilket sätt kan museerna uppmärksamma denna 

hbtq-koppling som dessutom oftast fallit bort i dokumentationen? Lyfter man 

blicken ifrån det materiella möter man museiarbetaren vars uppgift innefattar klas-

sificering i databaser, dokumentering eller deltagande i förvärvsmöten. Museiarbe-

tarens val spelar en central roll som påverkar samlingarnas innehåll, men hur pass 

hbtq-medvetna är dessa museiarbetare och i vilken utsträckning spelar individens 

förutsättningar någon roll i samlingsverksamhetens olika led är också frågor som 

diskuteras.  
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Med utgångspunkt från sju museer undersöker jag på vilket sätt hbtq-perspektivet 

behandlas i berörda verksamheter. 

Huvudfrågeställning delades upp i tre underfrågor:  

a. Vad innebär det att anlägga ett hbtq-perspektiv – vilka konse-

kvenser kan ett sådant perspektiv få för övrig insamlingspraxis?  

b. Hur ser dessa museers insamling av hbtq-material ut? 

c. Hur ser samma museers övriga samlingsbestånd ut idag?  

 

 

 

 



 9 

Forskningsöversikt 

I detta kapitel kommer den aktuella forskningen rörande museers arbete med hbtq-

frågor att redovisas. Mitt syfte är att presentera en överblick över forskningsfältet, 

ett fält som i dagsläget förblir relativt outforskat. Fortfarande finns det relativt få 

texter som problematiserar hur människans socio-kulturella variabler såsom sexu-

ell identitet, könsuttryck och könsidentitet representeras i en museal kontext och 

dessa hittas oftast i form av kortare bidrag i antologier eller artiklar. Mitt syfte här 

är att diskutera de centrala teoretiska texterna inom området.  

Internationell forskning  

Till att börja med gjorde jag några nedslag i aktuella centrala museologiantologier 

och böcker för att se hur dessa bidragit till forskningens utveckling. För att sam-

manställa en överblick över den internationella forskningen sökte jag efter spår 

som tyder på att ett hbtq-perspektiv beaktas i texterna. Den bibliografiska essän 

sammanställd av Amy Conlan och Amy K. Levin som utgör sista delen av Gen-

der, Sexuality and Museums har också varit till stor hjälp för att få en övergri-

pande bild av fältet (Conlan & Levin 2010).  

Efter genomgång av Sharon Macdonalds A Companion to Museum Studies 

(2011) konstaterade jag att hbtq-perspektivet ignorerats
2
. Inget kapitel fokuserar 

på detta ämne och hbtq lyser med sin frånvaro i indexlistan. Macdonald nöjer sig 

med att i introduktionen påpeka att den nya museologin har bidragit till att imple-

mentera ett normkritiskt tänk som i sin tur utgör ett utmärkt verktyg för att belysa 

hur vissa grupper uteslutits, bland annat på grund olika sociala variabler som sex-

ualitet, genus, klass och etnicitet (Macdonald 2011, s. 3).  

Simon J. Knells (2004) antologi Museums and the Future of Collecting samlar 

texter som berör museers samlingspraxis och dess framtid i en västerländsk kon-

text. I ett av de tjugofyra bidragen, ”Folk devils in our midst? – collecting from 

“deviant” groups”, diskuterar Nicola Clayton hur museer handskas med insamling 

av det han betraktar som svåra ämnesområden, i det här fallet koncentrerar han sig 

på subkulturer, både alternativa ungdomskulturer och minoritetskulturer inom det 

                                                 
2 Genus är dock en sökbar kategori i indexet.  
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lesbiska- och gaysamhället (Clayton 2004, s. 146). I den här artikeln argumenterar 

han att det är hög tid för museerna att ändra på rådande normpräglade in-

samlingsmönstren för att inte halka efter den sociala verkligheten. Jämfört med 

antalet texter som ägnar sig åt hbtq-perspektivet applicerat på utställningar, har få 

forskare publicerat texter som berör hbtq i samlingar. Utöver Claytons artikel 

sticker Darryl McIntyres artikel ut bland den engelsktalande forskningsvärlden 

(McIntyre 2007). I den korta artikeln ”What to collect? Museums and Lesbian, 

Gay, Bisexual and Transgender collecting” konstaterar McIntyre att museerna inte 

har samlat på hbtq-material på grund av marginaliseringen gruppen utsattes för. 

För att vända på tendensen föreslår han utifrån de utställningar som gjorts i Eng-

land de senaste åren att museivärlden intar praktiska åtgärder och uppmanar fram-

för allt till samarbete med hbtq-organisationer (McIntyre 2007).  

Antologin Museums frictions: Public Cultures/Global Transformations (Karp 

2006) är en samling mångfacetterade texter som behandlar teman som kommuni-

teter och identiteter ur ett transnationellt perspektiv. Ingen text tar dock sexuella 

minoriteter i beaktning. Att det avslutande sakregistret saknar rubriker som homo-

sexualitet, genus eller sexualitet är således inte förvånande. Enligt Conlan och 

Levin kan detta utelämnande förklaras med att det är global textsamling vars för-

fattare har sina rötter i delar av världen där genus och sexuella minoriteter är poli-

tiskt laddade begrepp (Conlan & Levin 2010, s. 304). 

Museum Studies: an anthology of contexts (Carbonell 2004) och New Museum 

Theory and Practice (Marstine 2006) inkluderar båda två artiklar skrivna ur ett 

feministiskt perspektiv. I introduktionen till New Museum Theory and Practice 

konstaterar Janet Marstine att lite har skrivits om homosexuell och lesbisk identi-

tet trots den feministiska kritiken vars effekt har varit att luckra upp museernas 

normerande tänk och därmed öka chanserna för att fler ska kunna få komma till 

tals. Trots denna iakttagelse, väljer Janet Marstine att inte undersöka saken när-

mare och läsaren får nöja sig med det eftersom den enda relevanta hänvisning i 

indexet refererar till just denna (Marstine 2006, s. 8; Conlan & Levin 2010, s. 

305). Antologin Museum Studies: an anthology of contexts består av en samman-

ställning av redan publicerade artiklar som dock saknar artiklar som berör hbtq-

personer i museisammanhang.  

En av de senaste betydelsefulla publikationer inom museologin är Graham 

Blacks Transforming Museums in the Twenty-first Century (2012). Hans utgångs-

punkt som genomsyrar hela texten är den provocerande domen att museet som 

institution måste, med hans ord, ”förändras eller dö” (Black 2012, s. 1). Black 

konstaterar vidare att museerna i deras nuvarande former har halkat efter den sam-

hälleliga utvecklingen, när det gäller utnyttjandet av dagens teknologiska möjlig-

heter, men också anpassningen till nya demografiska mönster och, i hans mening, 

publikens museala ointresse. Bokens slutgiltiga syfte är att ge en översikt över 

konkreta åtgärder för att uppdatera museerna och motivera deras existensberätti-

gande. Det är i den delen han lyfter fram museernas sociala ansvar. Black menar 
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att museet måste bli en demokratisk mötesplats som främjar tolerans och där en 

pluralitet av röster får komma till tals genom inkludering i samlingar, program-

punkter framtagna i samarbete med publiken och innehåll (Black 2012, s. 12). 

Blacks styrka är hans inkluderande språkbruk. Genom att låta bli att nämna och 

beskriva vilka marginaliserade minoriteter han talar om eller, så som andra fors-

kare ofta gör, enbart fokusera på bara en grupp lyckas han med att diskutera mino-

riteternas situation utan att exkludera några. Blacks strävan är att 2010-talets mu-

seisamlingar lyckas fånga och spegla samtidens breda mångfald (Black 2012, s. 

213).  

Att koppla hbtq-perspektiv till demokratiska rättigheter är Richard Sandells 

utgångspunkt. Som forskare knuten till University of Leicester i Storbritannien, 

står han bakom antologin Museums, Society, Inequality (2002), Museums, preju-

dice and the refraiming of difference (2007) och i samarbete med Eithne 

Nightingale antologin Museums, equality & social justice (2012). Verkens gemen-

samma nämnare är att samtliga undersöker museernas roll och möjligheter i arbe-

tet med social inkludering av minoriteter som ett sätt att främja demokratiska rät-

tigheter. Sandell betraktar museer som en given arena där sociala förändringar kan 

ske. Han ämnar belysa rådande normstrukturer och problematisera hur museet 

framställer, skapar och upprätthåller dessa normer för att bryta detta mönster. 

Sandell menar att museer ska vägleda och visa ett gott exempel för att bryta utan-

förskap och därmed bekämpa sociala ojämlikheter. Den senaste antologin, Mu-

seums, equality & social justice, innehåller två texter som tillför ett hbtq-

perspektiv till textsamlingen och är viktiga för den queera museologin (Winches-

ter 2012; Levin 2012). 

Angela Vanegas bidrag till Sandells antologi Museum, Society, Inequality 

(2002) är nog den första artikeln som någonsin publicerats i en museiantologi som 

berör ämnet homosexuella mäns och kvinnors inklusion i den museala kontexten, 

både i samlingar och vad gäller nyförvärv, men också i utställningar (Conlan & 

Levin 2010, s. 306). Fastän Angela Vanegas artikel ”Representing lesbians and 

gay men in British social history museums” (Vanegas 2002) enbart beaktar en del 

av hbtq-samhället och därmed utesluter bisexuella, transpersoner och queera per-

soner är hennes bidrag en användbar artikel. Utifrån sin egen erfarenhet av att in-

för utställningen Lifetime, som byggdes upp på 1990-talet på Croydon Museum 

and Heritage Service, arbeta med insamlande av lesbiskt och homosexuellt 

material diskuterar hon både insamling och vilka svårigheter en kurator stöter på i 

framställningen av utställningar. Artikeln är förankrad i LGBT studies som foku-

serar på att synliggöra hbtq-personer (Vanegas 2002).  

Åtta år senare publicerades Vanegas artikel i antologin Gender, Sexuality and 

Museums (2010) sammanställd av Amy K. Levin. Levins antologi är ett centralt 

verk då det är den första textsamling med ambition att bringa samman ett urval av 

25 bidrag som utifrån olika infallsvinklar som spänner från feministiska texter till 

hbtq-perspektiv diskuterar genus och sexualitet i museisammanhang. Den innehål-
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ler texter med förankring i LGBT studies, som då fokuserar på synliggörandet av 

hbtq-samhället, såsom Angela Vanegas artikel ”Representating Lesbians and Gay 

Men in British Social History Museums” (2010), medan andra texter tydligt har 

anammat ett queerteoretiskt perspektiv som yttrar sig genom att problematisera 

museets heteronormativa ramverk och genus som social konstruktion. Boken in-

nehåller också en sektion som behandlar samlingar och utställningar, men fokuse-

rar på det hela mest på utställningsområdet.  

I Museums and Social Issues nummer ”Where is queer?” (Fraser & Heimlich 

2008) diskuteras insamling av hbtq-material som ska dokumentera hbtq-

samhällets historia med en tydlig queerteoretisk ansats. Detta nummers utgångs-

punkt är, liksom de flesta andra texter på temat, att museer hittills misslyckats 

med att inkludera alla minoriteter, i det här fallet, hbtq-personer, och att det är 

dags att motverka denna tendens. Syftet med antologin är att inspirera museibran-

schen till att inte enbart bygga upp utställningar om subkulturer, utan att föredra 

ett hbtq-perspektiv som öppnar upp insikter om hur det heteronormativa ramver-

ket inskränker museets arbete (Fraser & Heimlich 2008, s. 10). Ett viktigt bidrag i 

antologin är Robert Mills försök att teoretisera det queera museet som argumente-

rar emot den allmänt accepterade inställningen att den enda lösningen till hbtq-

personers marginalisering inom museivärlden är att sträva efter att inkludera dessa 

(Mills 2008).  

Hbtq på museer i en svensk kontext 

I Sverige har bara ett fåtal forskare publicerat vetenskapliga texter med ett hbtq-

perspektiv kopplat till museerna.  

På uppdrag av dåvarande kulturministern sammanställde arbetsgruppen Genus 

på museer en rapport där resultaten av utredningen som gjordes under 2002 och 

2003 presenteras (2003, s. 61). Syftet med denna studie var att analysera hur ge-

nusperspektivet kan få större genomslagskraft i museers verksamhet. Utredningen 

fokuserade på fyra områden – utbildningsmöjligheter, forskning på museerna, ut-

ställnings- och programverksamheter samt museipedagogik. Utifrån detta skulle 

genusperspektivets status, genomslag och möjligheter i museernas verksamhet 

granskas. Att undersöka rådande samlings- och dokumentationspraxis ingick inte i 

uppdraget. Uppdragstagarnas definition av genusperspektiv innebar att ”...vara 

medveten om sociala konstruktioner av manligt och kvinnligt och att se dem som 

föränderliga och möjliga att påverka (Genus på museer 2003, s. 10)”. Som arbets-

gruppens definition av genusperspektiv antyder saknade denna utredning ett hbtq-

perspektiv genom att enbart fokusera på problematisering av kön och könsmöns-

ter.   

År 2005 publicerade Birgitta Meurling och Inga-Lill Aronsson antologin Det 

bekönade museet, ett värdefullt tillskott till diskussionen om museer och genus. 
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Namnet till trots problematiserar varken redaktörerna eller antologins medförfat-

tare platsen homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera ut-

tryck och identitet tillskrivits i det svenska museilandskapet. Då Genus på museer 

och Det bekönade museet publicerades rådde ett annat samhällsklimat än idag. I 

efterhand är det enkelt att beklaga avsaknaden av hbtq-perspektiv, men detta 

måste dock sättas i sin kontext. Det svenska museilandskapet var i början av 

2000-talet enligt Inga-Lill Aronsson inte särdeles välbekant med hbtq-begrepp och 

vid den tiden var detta inget som diskuterades varken i museisammanhang eller 

utanför museerna, vilket förklarar varför varken Genus på museer eller Det bekö-

nade museet tog upp ämnet (samtal med Inga-Lill Aronsson 2014.09.01). I takt 

med samhällets liberala vändning som skedde de senaste tio åren ökades hbtq-

personers rättigheter. Samtidigt började denna grupp kräva mer utrymme i det 

offentliga rummet vilket ledde till att den diskriminering, våld och stereoty-

pisering hbtq-personer utsätts för började uppmärksammas i svenska medier och 

så småningom nådde denna ökade medvetenhet också museivärlden.  

Vid sidan av forskarna bakom den nyss nämnda antologin räknas Wera Grahn 

som en av de som betytt mest för implementeringen av genusperspektivet i Sveri-

ges museer. Hennes avhandling ’Känn dig själf’ – genus, historiekonstruktion och 

kulturhistoriska museirepresentationer (Grahn 2006) fokuserar på Nordiska mu-

seet i Stockholm och har för avsikt att utifrån ett intersektionellt perspektiv under-

söka hur könsrepresentationer skapas i museipraxisen. Ett år efter sin avhandling 

har Wera Grahn, i samband med Upplandsmuseet i Uppsala, publicerat en hand-

bok för genusintegrering (Grahn 2007). Syftet var att ta fram en praktisk verktygs-

låda ämnad till att underlätta museernas framtida arbete med genusfrågor samt en 

analys av avgörande faktorer för genusintegrering.   

Efter EuroPride, som hölls 2008 i Stockholm, skrev Patrik Steorn två artiklar 

på temat hbtq i en svensk kontext som grundar sig i en queerteoretisk teoribild-

ning. Utifrån ett par museers satsningar problematiserar han museisveriges ge-

mensamma insikt om avsaknaden av hbtq-perspektiv som fungerade som en all-

män ögonöppnare för museerna, främst belägna i Stockholmsområdet. ”Queer in 

the museum” (Steorn 2010) och ”Curating Queer Heritage: Queer Knowledge and 

Museum Practice” (Steorn 2012) kritiserar museernas exploatering av hbtq-temat 

som genom Pridefestivalen försett dem med gratis marknadsföring och det faktum 

att det inte rörde sig om långsiktiga projekt. Båda artiklarna syftar till att kritiskt 

diskutera metodologiska aspekter museer kan stöta på i arbetet med att tolka, 

ställa ut och organisera museisamlingar. 

Redovisning av museernas arbete – publicerade projektrapporter  

De senaste tio åren har flera museala institutioner gett ut rapporter och handböck-

er, drivit projekt där anordnande av konferenser, seminarier och workshops varit 
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stående inslag kring demokratiska rättigheter, inkluderande stategier och mång-

faldsperspektiv.  

Två projekt inriktade på att uppdatera museidatabaser med fokus på genus och 

kulturell identitet bedrevs vid Västergötlands museum. 2005 publicerade Paula 

Sunnevång och Ann-Katrin Wahss rapporten ”Att hitta rätt – ett utvecklingspro-

jekt om metoder för att synliggöra genus i bilddatabaser”. Projektets syfte var att 

”motverka till att majoritetskulturens perspektiv bestämmer mångfaldens” (Sun-

nevång & Wahss 2005, s. 8). Deras arbete kan sammanfattas med tre grundfrågor: 

Vad databasen visar, vem den visar och framför allt, enligt författarna själva, vil-

ken bild databasen ger oss av samhället de senaste 150 åren? (Sunnevång & 

Wahss 2005, s. 5). Under projektets gång har de framför allt ägnat sig åt att disku-

tera, problematisera museets befintliga ämnesklassificering och föreslår en uppda-

tering av de kategorier som används av flera museer runtom i landet. Wahss och 

Sunnevångs ambition var att anlägga ett genusperspektiv på Västergötlands mu-

seums bilddatabas för att dels uppmärksamma kvinnor och män i icke-normativa 

situationer, men också för att göra dessa bilder sökbara. I samband med projektet 

utvidgades därför det bestående ämnesklassifikationssystemet Outline med nya 

ämnesord. Vid samma tillfälle gjordes också ändringar i den befintliga ämnesords-

listan. Fem år efter denna satsning påbörjades ett liknande projekt, denna gång 

med fokus på kulturell identitet i museisamlingar (Rosander 2011). Pilotstudiens 

syfte var att undersöka möjligheterna kring att anlägga genus-, etnicitets-, generat-

ions- och klassperspektiv i klassificering av materiella ting. Ovannämnda rappor-

ter och Jenny Rosanders Kulturell identitet i samlingar (2007) i synnerhet, utgör 

en värdefull introduktion till svenska databassystem och om hur de olika indel-

ningar som finns att tillgå vid klassificering kan se ut, ett annars svårtillgängligt 

ämne för den oinsatta.  

Statens historiska museer (SHMM) fick år 2011 i uppdrag av regeringen att  

[...]under 2011 och 2012 ta fram underlag och utveckla metoder för en mer jämställd repre-
sentation i samlingar och utställningar. Det långsiktiga målet med satsningen är att öka muse-
ernas arbete med att belysa och ge nya perspektiv på sina samlingar och samlingar utifrån 
jämställdhetsaspekter (Kulturdepartementet 2011, KU2011/557/KA). 

Trots att regeringens uppdrag fokuserar på jämställdhetsaspekter mellan könen, 

valde SHMM:s ledningsgrupp att gå ett steg längre i sin tolkning av jämställdhet 

genom att inkludera jämställdhetsaspekter rörande hbtq-fältet till den ursprungliga 

målsättningen (Fernstål 2011, s. 9; Statens historiska museer 2011, s. 12). 

Projektet resulterade i två rapporter – Genusperspektiv – en omvärldsbevak-

ning (Fernstål 2011) och Uppdrag jämställda museer (Statens historiska museer 

2011). Den första rapporten, ett studieunderlag inför projektet ”Jämställda Muse-

ers” (Jämus) kommande arbete, består av en genomgång av ett axplock projekt 

och insatser som gjorts på svenska museer de senaste tio åren i utställningsverk-

samheter, pedagogik och publik verksamhet, insamling och samlingar. Fernstål 



 15 

fokuserar på institutioner som efter diverse sökningar på nätet och på museers 

hemsidor samt upprop på forumet Mötesplats museer (Fernstål 2011, s. 9) påvisat 

att de driver eller har drivit projekt utifrån genus- och hbtq-perspektiv. En av rap-

portens centrala slutsats är att det för en långsiktig implementering av genus- och 

hbtq-perspektiv krävs utvecklingen av nya metoder för att möjliggöra strukturella 

förändringar. Fernstål påpekar också att museernas hbtq-insatser är otillräckliga 

och att ”betydligt mer kan göras rörande hbtq-perspektiv på museer, och i synner-

het på ett mer kontinuerligt vis” (Fernstål 2011, s. 23). De satsningar som görs 

anses för det mesta vara temporära projekt och Fernstål förespråkar att hbtq- och 

genusperspektiv ska genomsyra hela museets arbete. En av denna rapportens am-

bition var att föra diskussionen vidare, att medvetandegöra museerna kring sina 

praktiker. Det förklarar rapportens upplägg i punktform som då får en beskrivande 

ton och får nog tolkas som ett tidigt alster. Det sistnämnda har dock sin förklaring 

i att denna kommer att följas upp av en mer omfattande publikation som enligt 

rapportens författare kommer att innehålla handfasta tips och konkreta metoder för 

en lyckad inkludering av genus- och hbtq-perspektiv i museer. Denna rapport kan 

sägas vara startskottet till museisveriges generella hbtq-uppvaknande och utgöra 

grunden till framtida projekt.  

Den andra delen av rapporten presenterar det arbete som genomförts inom 

Jämus-projektet. Detta arbete har artikulerats kring tre teman - samlingar, utställ-

ningar och kunskapslyft. Stor vikt har lagts vid att nå ut till nationella museer, 

men också till aktörer verksamma inom museibranschen och kommunikation har 

därför varit en nyckelpunkt under projektets gång. Att lyssna på museernas öns-

kemål och efterfrågan på konkreta exempel var projektets första fas, som genom-

fördes med hjälp av seminarier och workshops, ett flitigt användande av sociala 

medier, samverkan med andra museala aktörer och tre publikationer - Lotta 

Fernståls omvärldsbevakning (Fernstål 2011), i samarbete med Örebro läns mu-

seum ”Att störa homogenitet” (Furumark 2012) och en kommande slutpublikat-

ion. Precis som i Fernståls omvärldsbevakning saknar jag konkreta tips och meto-

der.  

Under hösten 2013 och våren 2014 anordnade Örebro läns museum i samar-

bete med länsstyrelsen i Örebro län, Örebro kommun och Örebro läns teater en 

serie av fyra konferenser. Seminarierna ämnade att utifrån ett normkritiskt förhåll-

ningssätt, mångfaldsperspektiv och diversitet diskutera och med arrangörernas 

egna ord ”störa bilden av ett homogent Sverige”. Publikationen Att störa homoge-

nitet (Furumark 2012) är resultatet av en samverkan mellan Jämus-projektet och 

Örebro läns museum och presenterar en samling av bidrag författade av aktörer 

som medverkat i projektet ”Norm, Nation och Kultur”
3
 – i vilket arbetet med pro-

                                                 
3Projektet ”Norm, Nation och Kultur” drivs av Örebro läns museum. Enligt museets webbsida är det ett för-

nyelse- och utvecklingsprojekt med det övergripande syfte att verka för ett inkluderande kulturarv och stärka 
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jektet Att störa homogenitet ingår – där de delar tankar, funderingar och person-

liga berättelser kring museets roll som normskapande institution och kulturarvets 

demokratiska potential. Projektets mål går ut på att bekänna museets makt vad 

gäller att motverka fördomar, visa på samhällets diversitet och fungera som inspi-

rationskälla. Strävan efter mångfald återfinns i antologins författare som samlar 

yrkeskategorier och organisationer som vanligtvis inte brukar få komma till tals i 

sådana frågor. Detta berikar diskussionen och författarnas olika bakgrund bidrar 

nog också till att sprida antologins budskap till aktörer utanför musei- och kultur-

arvssektorn. 

Projektet Polysemantiskt digitalt museisamlande knutet till Historiska museet 

drivs av Lotta Fernstål, Li Kolker och Fredrik Svanberg (2014). I den första del-

rapporten som kom ut i maj 2014 redovisas arbetsgruppens arbete med fokusgrup-

per i ett försök att ringa in användarnas behov vad gäller digitalt tillgängliga mu-

seisamlingar. Rapporten pekar på ett stort glapp mellan databasanvändarens behov 

samt intresseområden och dagens databassystem som på grund av att de är byggda 

på museernas gamla klassifikationssystem misslyckas med att återge ett föremåls 

komplexa och pluralistiska betydelser. Fernstål, Kolker och Svanberg un-

derstrycker också att det databassystem museerna använder idag inte är anpassat 

till den bredare publik som fått tillgång till museisamlingarna via olika webbporta-

ler och ”sök i samlingarna” tjänster. Den information som ligger där vänder sig till 

en liten skara museimän som kan tyda denna. Arbetsgruppen noterar också att den 

digitaliserande trenden tenderar att föredra kvantiteten av digitaliserade poster 

framför kvaliteten och museerna kopierar ofta rakt av från gamla klassificerings-

kort utan att försöka bredda eller uppdatera ett föremåls betydelser. Att dokumen-

tera ett föremåls flerbetydelser skulle enligt arbetsgruppen gynna museernas arbete 

med inkludering av nya perspektiv och angreppssätt genom att ”möjliggöra att 

arbeta med bland annat interkulturalitet, mångfald, genus- och hbtq-perspektiv 

liksom intersektionella perspektiv” (Fernstål, Kolker & Svanberg 2014, ss. 7-8). 

Denna rapport innehåller också en liten introduktion till de vanligaste databa-

serna som idag används av landets kulturhistoriska museer – ett värdefullt inslag i 

ett område som, för den oerfarne som inte själv kommit i kontakt med databassy-

stem på en praktisk plan, kan vara svårt att få grepp om.  

Denna forskningsöversikt skulle inte vara aktuell om det senaste hbtq-

relaterade projektet – ”Queering Sápmi” – inte skulle nämnas. Projektet resulte-

rade i en bok med samma titel (Bergman & Lindquist 2013) och en vandringsut-

ställning som numera ägs av Àjtte museum. Elfrieda Bergman och Sara Lindquists 

har under tre år rest runt för att träffa queera samer som på ett eller ett annat sätt 

utmanade genus och sexuella normer för att samla in deras livsberättelser som i ett 

 
kulturarvets demokratiska potential. Källa: Örebro läns museums webbsida >om museet>pågående pro-

jekt>norm, nation och kultur 2014.07.14.  
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senare skede gjordes om till iscensatta fotografier. Det unika med projektet är att 

det uppmärksammar en grupp tillhörande olika minoriteter, och olikt liknande 

projekt som brukar stanna vid ett lager av tolkning när det gäller hbtq-perspektiv, 

presenteras allmänheten en nyanserad bild över hbtq-samhället.  
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Metod  

I detta kapitel kommer läsaren att kunna bekanta sig med den metod som använ-

des under det arbete som presenteras i denna uppsats. Jag har medvetet sparat en 

del av metoden till undersökningsdelen då jag anser att presentationen av de un-

dersökta museerna samt introduktionen till den kvalitativa forskningen tjänar på 

att ligga nära själva analysen av empirimaterialet. 

För att kunna få en överblick över hur pass etablerat hbtq-perspektivet är i de 

nationella kulturhistoriska samlingar började jag med att göra sökningar i olika 

”sök i samlingar” tjänster som ligger ute på många museers webbplatser. Inspirat-

ionen till min prövning av museidatabaserna hämtades ur artikeln ”Curating Queer 

Heritage: Queer Knowledge and Museum Practice” (Steorn 2008). Artikeln skild-

rar arbetet inför utställningen Visa dig! som visades 2008 i anslutning till Euro-

Pride i Stockholm. I den återger Patrick Steorn hur Nordiska museets utställnings-

producent försökte hitta lämpligt material genom att använda sig av sökord som 

homosexuell och bisexuell i den interna fotodatabasen. Dessa sökningar förblev 

fruktlösa tills utställningsproducenten började använda sig av kontextbaserade 

sökord som ”fängelse” eller ”flickskola” som genererade relevanta träffar (Steorn 

2012, s. 359). Huvudsyftet med de utåtriktade allmänna databaserna är att tillhan-

dahålla ett nätbaserat sökverktyg där användarna kan på egen hand ta del av muse-

ets samlingar utan att behöva ta sig till den fysiska byggnaden. Efter att ha skrivit 

in ett valfritt sökord i den avsedda sökrutan genereras matchande träffar. De 

sökord jag testade var: hbt
4
, lesbisk, queer, transperson och homosexualitet. Uti-

från antal och relevans på träffarna ansåg jag kunna få en preliminär idé om muse-

ernas bestånd av föremål kopplade till hbtq-samhället. En får dock inte heller 

bortse från att det som lagts ut på webbplatser är bara ett axplock ur museernas 

samlingar och att få museer är klara med sina digitaliseringsprojekt. Det handlar 

för det mesta om pågående processer och mina observationer gäller därmed enbart 

för de datumen då sökningarna genomfördes. Jag gjorde sökningar i följande mu-

seers databaser: Världskulturmuseerna
5
, Digitalt Museum

6
, de Stockholmbaserade 

                                                 
4Här valde jag akronymen hbt istället för hbtq som jag annars använder i resten av uppsatsen därför att hbt 

kom upp som förslag och inte hbtq. Digitalt Museum, den svenska versionen, sökord: hbt [2014.09.26].  
5Under samlingsnamnet Världskulturmuseerna finns de Stockholmbaserade Etnografiska museet, Medel-

havsmuseet och Östasiatiska museet. Världskulturmuseet finns i Göteborg.   
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museerna Tekniska museet, Historiska museet och Sjöhistoriska museet, Sörm-

lands museum i Nyköping, Västergötlands museum i Skara, Malmö museer
7
. Un-

der mina första sökningar förstod jag snabbt att nätbaserade plattformer används 

av icke-museala aktörer för att uppmärksamma hbtq-samhällets kulturarv. Utifrån 

denna insikt genomförde jag olika sökningar, främst med söktjänsten Google, för 

att få en bild över initiativtagarnas verksamheter. Dessa sökningar kommer att 

presenteras i kapitlet ”Den queera webben” och kommer att sättas i jämförelse 

med de etablerade museernas satsningar.  

Mina inledande databassökningar hade dock sina begränsningar. I och med att 

jag valde att rikta min uppmärksamhet mot en digitalt tillgängliggörande tjänst 

där, som en av mina informanter påpekade, bara en bråkdel av ett museums sam-

lingar är synliga för allmänheten, kunde jag inte dra några slutsatser, varken om 

bestånd eller om museitjänstemännens grad av kunskap inom hbtq-frågor (e-

postbrev Monika 2014.01.27
8
). Dessa kunde bara ge en fingervisning över institut-

ionernas praktiska arbete med ett hbtq-perspektiv. För att få en djupare inblick i 

samlingsbeståndet och analysera de parametrar som påverkat samlingsbeståndet 

krävdes att jag kom närmare museernas verklighet.  

Detta gjordes med hjälp av sju kvalitativa intervjuer genomförda med sju in-

formanter verksamma vid lika många museer. Två kriterier styrde urvalet av mu-

seer: ett försök att nå representativitet samt en önskan att nå engagerade museer i 

genus och/eller hbtq-frågor. Strävan efter jämn fördelning mellan stora och mindre 

institutioner samt geografisk spridning misslyckades delvis. Tyvärr är inte norra 

Sverige representerat i intervjuerna. Detta bör dock inte tolkas som att den del av 

landet inte satsar på hbtq-perspektivet då Queering Sápmi bevisar motsatsen. Av 

praktiska skäl har jag inte, inom ramen av denna uppsats, haft möjligheten att göra 

en omfattande studie på alla hbtq-satsningar som görs och har gjorts på Sveriges 

museer. Trots att jag, med hjälp av mina informanters tips och egna, främst nätba-

serade, sökningar, försökt få en så genomgripande bild över de olika projekten och 

diverse satsningar som berör mitt område som möjligt anar jag att några ofrån-

komligen gått mig förbi.  

 
6 Gemensam plattform med i dagsläget 30 anslutna museer i Sverige (i maj 2014) som tillhandahålls av 

KultuIT Norge. Användandet av Digitalt Museum är kopplat till institutionens val av databas då alla museer 

som arbetar med databasen Primus blir automatiskt kopplade till den svenska versionen av Digitalt Museums 

portal (Fernstål, Kolker, Svanberg 2014, s 44).  
7Sökningar genomförda i Digitalt Museum, den svenska versionen 2014.12.02, Världskulturmuseernas 

Carlotta 2013.12.02, Tekniska museets databas (K-Samsök) 2013.12.02, Sörmlands museums bild- och 

föremålsdatabas 2013.12.03, Historiska museets databas (K-Samsök) 2013.12.03, Västergötlands mu-

seums databas 2013.12.05, Sjöhistoriska museets databas 2014.01.25 samt Malmö museer (Carlotta) 

2014.01.14. Följande sökord testades: hbt, lesbisk, queer, trans, transperson, transsexuell, homosexuell 

samt homosexualitet. Alla sökningar gjordes som ”enkla sökningar” utan att särskilda sökinställningar valts 

ut. 
8 För en närmare presentation av informanterna, se kapitelet ”Introduktion till källmaterialet”.  
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Att söka dessa innebär ett gediget arbete och Lotta Fernstål skrev i (Fernstål 

2011, s 10) att information om sådana satsningar inte alltid framstår tydligt på de 

olika sökvägarna. Jag har inte heller kunnat genomföra intervjuer med alla museer 

engagerade i hbtq-frågor och har därför begränsat mitt urval till sju stycken.  

Kriterierna vid urvalet av informant styrdes av en önskan om att få intervjua 

museianställda med god insyn i respektive museers samlingsverksamheter - in-

samlingspraxis, dokumentation, databassystem, men också med en övergripande 

kännedom om institutionens övriga verksamheter. Som utomstående saknade jag 

givetvis kunskapen om vilken medarbetare som var lämpligast för min undersök-

ning och fick upprepade gånger förlita mig på samlingschefernas expertis och per-

sonalkännedom. Undantag gjordes i de fall där jag i förhand hade kännedom om 

någons engagemang i genus, alternativ hbtq-frågor då jag tog friheten att direkt ta 

kontakt med personen i fråga, som dock hade haft möjligheten att hänvisa till nå-

gon annan medarbetare på museet om de ansåg sig inte besitta de ovannämnda 

efterfrågade kunskaperna. Intervjumaterialet består av sju intervjuer på ca 50 min 

vardera
9
, varav sex bandades in och en, efter informantens önskemål, antecknades 

ned. I ett senare skede transkriberades de inspelade intervjuerna dels för att under-

lätta analysen och dels för att inte gå miste om några detaljer. Intervjuerna tran-

skriberades verbatim och variationer i samtalet såsom skratt och pauser återges i 

ett försök att inte gå miste om eventuella betydelsefulla nyanser i informantens 

utsago. Som komplement till dessa använde jag också mina egna anteckningar 

förda under intervjutillfället. Då jag deltog i Nobelmuseets seminarium Genusper-

spektiv på museer – när perspektiven materialiseras (Cecilia Bygdell 2013.11.19) 

samt åkte till Historiska museet i Stockholm för att lyssna på Queering Sápmis 

projektledare (2014.06.04) betraktar jag dessa seminarier som delar av mitt empi-

riska material. Mina första kontakter med museerna följdes av mejlkonversationer 

som jag också väljer att betrakta som en del av mitt intervjumaterial. 

Den analys som redovisas i uppsatsens andra del grundar sig på det ovan-

nämnda materialet. Första etappen i bearbetningen av mitt material gick ut på att 

urskilja återkommande teman i de transkriberade intervjuerna, mejlkonversation-

erna, resultaten av ”sök-i-samlingarna” sökningar samt de anteckningar som för-

des under seminarierna jag deltog i. I ett senare skede vevades dessa röda trådar 

samman med uppsatsens teoretiska ram och texten disponerades på så vis att mitt 

resonemang förs löpande i texten.  

 

 

  

                                                 
9 Den kortaste intervjun varade ca 40 min, medan den längsta varade nästan 1 ½ timme. I genomsnitt pågick 

en intervju i ca 50 min.  
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Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet kommer jag att redovisa för mitt uppsatsarbetes teoretiska ramar. 

Då mitt arbete tar avstamp i den nya museologin kommer jag att börja med en kort 

introduktion till denna museologiska inriktning. Därefter kommer jag gå vidare till 

genusteorin genom att diskutera genus- och queerteorins centrala begrepp som 

kommer att användas i analysen av empirimaterialet. Sedan kommer jag att pre-

sentera teorin om stereotyper såsom presenterat i Michael Pickerings bok och 

Bias-teorin (Pickering 2001; Carruthers 1987). Slutligen kommer boken Sorting 

things out att användas som grund till ett avsnitt om klassifikationsteorin. Det bör 

betonas att jag i detta avsnitt inte har för avsikt att återge en omfattande överblick 

över de ovanstående teorier, utan kommer enbart att koncentrera mig på de be-

grepp som är relevanta för min undersökning.  

Den nya museologin 

Mitt uppsatsarbete tar avstamp i den nya museologin, en inriktning som slog ige-

nom under 1990-talet. Det som fram tills dess betraktades som museologi prägla-

des av en stark övertygelse om museets objektivitet och saklighet. Fredrik Svan-

berg sammanfattar dåtidens museologiforskning som främst intresserad av att un-

dersöka institutionernas ledning, administration, pedagogiska metoder och sam-

lingarnas historia och uppkomst (Svanberg 2009, s. 14). Den perspektivförskjut-

ning som skedde under det tidiga 1990-talet ledde till ifrågasättandet av museets 

inneboende objektivitet. Detta öppnade upp för nya intressen som fokuserade 

istället på att utforska museernas roll i samhället, dvs. ”... deras historiska, poli-

tiska och sociala kontexter samt framför allt deras meningsproduktion – alltså vad 

de representerar och vilka effekter det får i samhället” (Svanberg 2009, s. 14).  

Denna nya inriktning ledde till att museerna började kritiskt granska sin egen 

kunskapsproduktion. Detta gjordes med hjälp av teoribildningar hämtade från hu-

vudsakligen samhälls- och beteendevetenskaper som sociologi, psykologi eller 

pedagogik, men också genusstudier eller antropologi (Palmquist 2003, s. 126). 

Denna nya reflexivitet uttryckte sig bland annat i insikten om i vissa fall skeva 

representationsmönster där vissa gruppers historia uteslutits ur den museala histo-

rieskrivningen. Denna kritik var också en del av en bredare samhällsrörelse som 
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pågick utanför museivärlden och som krävde att de röster som hittills marginali-

serats skulle nu få möjlighet att komma till tals (Macdonald 2011, s. 3).  

Det feministiska och genusteoretiska ramverket 

Historiskt sett härstammar genusteorin från fältet som på engelska heter Woman's 

studies och som senare blev känt som Gender Studies, och som i Sverige under 

1970-talet blev kvinnohistoria och sedermera genusvetenskap. Sedan dess har det 

genusvetenskapliga fältet expanderats för att idag innefatta en rad olika inriktning-

ar och teorier.  

Wera Grahn menar att dagens genusforskning exempelvis kan omfatta kvin-

noforskning, jämställdhetsforskning, intersektionalitetsforskning eller queerforsk-

ning (Grahn 2007, s. 6). De ovannämnda inriktningars gemensamma nämnare är 

att dessa inte fokuserar på det biologiska könet och betraktar inte det heller som 

identitetsgrundade. Genusbegreppets styrka ligger i att dess utgångspunkt är att 

människans kvinnliga eller manliga identitet är resultatet av en social och förän-

derlig konstruktion (Meurling & Aronsson 2005, s. 28). Genus, eller det sociala 

könet och det biologiska könet utgör utgångspunkten till kommande decenniers 

debatter, vilka dock inte kommer att redovisas här. När kön och genus skildes åt 

för första gången på 1970-talet var det för att, enligt Inga-Lill Aronsson och Bir-

gitta Meurling ”undvika biologisk determinism som härleder kvinnors och mäns 

sociala roller från den biologiska kroppen” (Meurling & Aronsson 2005, s. 32). 

Denna indelning följdes av en rad olika debatter som inte ryms i detta avsnitt.  

Under de senaste tjugo åren har genusvetenskapliga teorier fått större sprid-

ning i museisverige och de flesta svenska museer är medvetna om vikten av att 

arbeta utifrån ett genusperspektiv. Det var den feministiska teorin som först be-

lyste den ojämlika representationsfördelningen mellan män och kvinnor i den of-

fentligen sfären. Dessa iakttagelser spred sig sedan vidare till museivärlden där 

samma skevhet kunde konstateras. Detta ledde till insikten att museerna hade stora 

brister när det gällde kvinnornas representation i museala sammanhang (Macdo-

nald 2011, s. 3). Wera Grahn menar att i dagens museala kontext går genusper-

spektivet fortfarande ut på problematiseringen kring representationen av män och 

kvinnor som kännetecknas av en strävan efter jämställdhet. Att diskutera köns-

roller och hur stort utrymme kvinnor och män tilldelas i museernas utställnings- 

och samlingsverksamhet orsakar i de flesta fall ingen kontrovers och är, enligt min 

uppfattning, allmänt accepterat. Detta är så pass etablerat att få museer kan idag 

unna sig att inte belysa sådana frågor. 

Rapporter som Genus på museer från 2003, följd åtta år senare av projektet 

”Jämställda museer” (Jämus) vittnar om genusperspektivets genomslagskraft i 

museisverige. Wera Grahns banbrytande insatser och antologin Det bekönade mu-

seet – genusperspektiv i museologi och museiverksamhet (Meurling & Aronsson 
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2005) vittnar också om att genusperspektivet fått allt större uppmärksamhet i de-

batten kring museets roll som normbildande institution vars främsta uppgift är att 

bevara och förmedla materiella eller immateriella spår av det förflutna samt da-

gens samhälle.  

LGBT studies  

Eftersom mitt fokus i den här uppsatsen ligger på homosexuella, bisexuella, trans-

personer och personer med queera uttryck och identitet följer jag samma grund-

läggande linje som fältet LGBT studies
10

. LGBT står för lesbian, gay, bisexual och 

transgender. Denna akronym brukar översättas till hbt(q) på svenska. LGBT stu-

dies har i Sverige ingen institutionaliserad förankring, men många av fältets hu-

vudfrågor återkommer inom genus- och queerforskning. LGBT studies fokuserar 

således på en specifik del av samhället och de sexuella minoriteternas marginali-

sering och osynliggörande. Fältet utvecklades från 1970-talet och framåt och löpte 

parallellt med kvinnoforskningen och var främst intresserad av, för att använda 

Fanny Ambjörnssons ord, ”att kartlägga homosexuellas liv, erfarenheter och va-

nor”(Ambjörnsson 2006, s. 35). LGBT studies främsta intresse var att beskriva 

hbtq-personers liv och erfarenheter.  

Queerbegreppet och queerteorin    

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet queer och det har nog aldrig fun-

nits. De svenska queerforskarna Tiina Rosenberg, Don Kulick och Fanny Am-

björnsson är dock alla tre överens om att queerbegreppet idag har tre vanligaste 

betydelser och användningsområden. Den första är som paraplybegreppet för att 

beteckna homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck 

och identiteter, vilket också är termen forskningsfältet använder sig av för att be-

nämna denna grupp. Queer kan också förstås som synonym till militantism och 

aktivism. Det tredje användningsområdet är som politisk och teoretisk kritik av 

heteronormativitet (Rosenberg 2006, ss. 17, 44; Kulick 2005, ss. 13-14; Am-

björnsson 2006, s. 8).  

Ordet queer kommer från engelskan och användes ursprungligen för att besk-

riva knäppa, konstiga eller avvikande skeenden. Queer har också använts som 

nedsättande skällsord för att tala om homosexuella män och kvinnor, främst i den 

engelskspråkiga världen (Rosenberg 2011, s. 39). Utanför den anglosaxiska värl-

den saknar queerbegreppet den ursprungliga negativa laddningen som omringar 

denna term och har därför inte blivit lika politiserat som i England eller USA. Att 

ta tillbaka nedsättande beteckningar skriver in sig i en tradition förankrad i femin-

istiska eller antirasistiska rörelser där denna praxis förekommer bland förtryckta 

                                                 
10 För en utförligare diskussion om dessa begrepp, se kapitel ”Hbtq-perspektiv i museisamlingar”, och i syn-

nerhet avsnittet ”Hbtq-begrepp och hbtq-perspektiv”.    
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grupper (Jackson & Scott 2002, s. 30). Ordets negativa laddning är en anledning 

till att det nya begreppet träffades, till en början, av en sval mottagning i den eng-

elskspråkiga världen. Don Kulick förklarar vidare att den största anledningen till 

motståndet till återupplivandet av ordet queer som beteckning för homosexuella 

var att homosexuella under 1970-talet aktivt försökt stryka bort det negativt lad-

dade ordet från engelskan för att införa det nya neutrala samlingsbegreppet gay 

(Kulick 1996, s. 7). Under 1990-talet har begreppet fått en ny positiv framtoning i 

och med att homosexuella aktivister, och framför allt gruppen Queer Nation tog 

tillbaka ordet och vände det till något positivt. Medlemmarna i aktivistgruppen 

Queer Nation, som grundades i april 1990, var i stort sett samma människor som 

var aktiva i en annan liknande grupp, nämligen ACT-UP (Aids Coalition to Un-

leash Power). ACT-UP hade bildats tre år tidigare och var mest känd för sina upp-

seendeväckande aktioner riktade mot alla som satte sig emot aidsforskning eller 

inte gav sitt stöd till de aidsdrabbade (Kulick 1996, s. 7). Även om Queer nation 

också använde sig av aktioner för att dra uppmärksamhet kring samma frågor som 

dess systerorganisation, ville de samtidigt arbeta för homosexuellas allmänna rät-

tigheter med fokus på de centrala frågorna såsom diskriminering och våld (Kulick 

1996, s. 7). 

Queerteorin växte fram i USA i början av 1990-talet och har på senare år sla-

git igenom ordentligt i Sverige och fått gehör i den övriga samhällsdebatten 

(Kulick 2005, s. 13). Queerteorins flytande karaktär har alltid varit en central 

komponent i det queerteoretiska förhållningssättet och Tiina Rosenberg menar att 

en anledning till detta är att ”queeras uppgift var att bryta upp kategorier, inte att 

förvandlas till en” (Rosenberg 2011, s. 11). De kategorier Rosenberg syftar på är 

homosexualitet och heterosexualitet. Det handlar dock inte enbart om detta be-

greppspar, utan queerteorin uppmanar också till att ifrågasätta övriga sexuella de-

finitioner och därmed heteronormativa köns- och genusidentiteter (Rosenberg 

2011, s. 63). 

Normalitet och makt är centrala teman inom queerteorin som ämnar  

... kritiskt granska normer kopplade till sexualitet, genus och sexuell identitet. Man intresse-
rar sig för hur normerna ser ut, upprätthålls, ifrågasätts, fungerar och skapar hierarkier. (Am-
björnsson 2006, s. 78).  

En norm är ett antal oskrivna regler som tas för givet och som därför sällan ifråga-

sätts. Det som anses vara normalt har en stark koppling till den rumsliga och tem-

porära kontexten. Dessa oskrivna regler varierar därför beroende på var en befin-

ner sig och vilket samhälle det rör sig om. Följaktligen är normer som gällde för 

100 år sedan för det mesta ogiltiga idag. Normer kan ta olika uttryck och former 

men deras gemensamma nämnare är att de påtvingar en viss modell som anses 

vara den normala och alla som inte följer denna anses vara avvikande. Heteronor-

men är en djuprotad norm som genomsyrar och präglar alla grenar av samhället. 



 25 

Queerforskaren Fanny Ambjörnsson menar att det heteronormativa ramverket 

utgörs av  

[...]de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexua-
liteten som något enhetligt, naturligt och allomfattande – alltså det som bidrar till att en viss 
sorts heterosexuellt liv framstår som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva (Am-
björnsson 2006, s. 52). 

I samklang med Michel Foucaults maktteorier anses makt inom det queerteore-

tiska fältet utgöra en grundläggande del av människan då hon inte kan komma 

undan denna relationsobalans. Makt finns således överallt och bär därför inte en-

bart på en negativ laddning, utan kan också ses som produktiv drivkraft (Am-

björnsson 2006, s. 47).  

Museer besitter en inneboende makt vad gäller normaliseringsprocesser. När 

vissa skeenden, personer, händelser, historier lyfts fram och andra tystas ned skap-

as historieskrivningskanon. För att kunna problematisera museilandskapets skild-

ring av heterosexualitet som norm är begreppet heteronormativitet ett oersättligt 

redskap. I enlighet med den nya museologin som menar att museet är en spegling 

av samhälle har heteronormativitet också infiltrerat dess verksamheter. Queerteo-

rin kommer att användas för att inte fastna i en beskrivande analys av mitt materi-

al och för att förfina min analys av det insamlade empirimaterialet.  

Intersektionalitet  

Inom queerteorin finns det intersektionella perspektivet, ett begrepp som här-

stämmar från Black feminism, alltid med i bakgrunden och utgör ett centralt red-

skap för att belysa hur olika strukturer och typer av förtryck, baserade på tillhörig-

het i en eller flera sociala kategorier, samverkar med varandra (Ambjörnsson 

2006, ss. 202-203). Intersektionalitet kan i hbtq-samhället uttryckas genom att 

vissa minoriteter inom minoriteten kan överskugga och förtrycka andra beroende 

på kontexten. Bisexuella eller transpersoner är exempel på grupper som brukar 

hamna längst ner i hierarkin, och som på grund av det brukar osynliggöras och bli 

överskuggad av homosexuella män, lesbiska och personer med queera uttryck och 

identiteter. I en museal kontext kan detta leda till att bisexuellas eller transperso-

ners erfarenheter sällan nämns i exempelvis utställningssammanhang, medan, en-

ligt min erfarenhet, homosexuella män oftast är dem som får stå som representant 

för hela gruppen. Andra sociala variabler kan dessutom också påverka hur mycket 

plats en får i museala sammanhang och leda till att vissa får mer plats än andra. 

Att vara homosexuell man med rötter i medelklasser medför privilegier som en 

transperson med en arbetarklassbakgrund kanske inte har. I min undersökning 

kommer jag därför att inta ett intersektionellt perspektiv då jag kommer att vara 

medveten om hbtq-samhällets heterogenitet men också att homosexuella, bisexu-

ella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteters röster inte 

bemöts utifrån lika villkor.  
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Stereotypisering  

Teorier kring stereotypisering kommer att användas i empirianalysen som ett kri-

tiskt verktyg för att diskutera bilden av hbtq-samhället och hbtq-personer som 

museernas samlingar speglar och dess konsekvenser. De teorier som utvecklas i 

Michael Pickerings Stereotyping: the politics of representation (2001) utgör grun-

den för min förståelse av stereotypiseringsprocesser. Nedan redovisas för Picke-

rings idéer om stereotypisering samt de koncept och delarna jag anser kan berika 

och fördjupa analysen av mitt empirimaterial.  

Stereotyper brukar definieras som egenskaper som anses vara typiska för en 

viss samhällsgrupp – exempelvis blondiner, homosexuella eller invandrare – och 

som till följd av det systematiskt och okritiskt överförs på alla individer som till-

hör denna grupp. Stereotyper förknippas för det mesta med negativa egenskaper 

och med ett icke-eftersträvbart förhållningssätt. Begreppet stereotypisering, som 

myntades av Walter Lippmann i början av 1920-talet, benämner en bred kulturell 

praxis då sociala grupper eller kategorier tillskrivs ett fast och återkommande ord- 

och bildregister som används i beskrivande syfte (Pickering 2001, s. xiii).  

Centralt i Pickerings resonemang är kritiken av stereotypisering om vem som 

får tala för vem, på vilket sätt och till vilket pris (Pickering 2001, s. 51). Pickering 

menar att stereotypisering sträcker sig bortom detta och påverkar också vad som 

anses vara acceptabelt, rätt och lämpligt och har använts för att särskilja avvikande 

grupper och individer från majoritetssamhället (Pickering 2001, s. xiv).  

Michael Pickering förklarar att resultatet av kontinuerlig stereotypisering på-

verkar det allmänna förhållningssättet gentemot dessa grupper och kategorier, men 

också hur dess medlemmar ser på sig själva och interagerar med omvärlden. Pick-

ering fortsätter sitt resonemang genom att hävda att:  

Public representations have the power to select, arrange, and prioritise certain assumptions 
and ideas about different kind of people, bringing some to the fore, dramatizing and idealizing 
or demonising them, while casting others into the social margins, so that they have little active 
public presence or only a narrow and negative public image … (Pickering 2001, s. 47). 

Stereotypiseringen vilar således på en passivisering av den andre, som då den ena 

parten befinner sig i en underordnad position och kommer att bedömmas utifrån 

den andres stereotypiska föreställningar (Pickering 2001, s. 5). Pickering varnar 

för att blanda ihop kategorisering med stereotypisering även om de i vissa fall 

överlappar varandra. Han menar att människan behöver organisera och dela in 

världen i olika mentala mappar för att skapa mening och detta bör särskiljas från 

praktiken att tillskriva dessa element låsta egenskaper och attribut (Pickering 

2001, ss. 3-5). 

Till skillnad från tidigare forskning på temat, väljer Pickering att anlägga ett 

historiskt perspektiv på stereotypiseringspraxisen. Han anser att detta är nödvän-

digt då stereotyper inte uppstår ur intet, utan dess uppkomst kan spåras tillbaka i 



 27 

tiden och måste därför förstås mot denna historiska bakgrund. Men, trots att ex-

empelvis dagens rasistiska stereotypa föreställningar kan spåras tillbaka till 1800-

talets koloniala arv så är inte rasistiska stereotyper statiska och föränderliga över 

tid och rum (Pickering 2001, s. xiv).  

Utöver stereotypisering använder sig Pickering av koncepten Other och ot-

hering, som på svenska brukar översättas till ”den andre” och ”andreifiering”, då 

han menar att dessa kompletterar och berikar varandra. Pickering beskriver andrei-

fieringsprocessen som “… a collective process of judgement which feeds upon 

and reinforces powerful social myths” (Pickering 2007, s. 48). 

Andreifiering tar således fasta på stereotypiska föreställningar för att konstru-

era med hjälp av bland annat diskursiva verktyg och utifrån ett maktperspektiv en 

fixerad och objektifierad bild av en social grupp. Resultatet av detta är ett tanke-

sätt som går ut på att dela in människor i – ”jag”/vi”/”de” (Pickering 2001, s. 71). 

Detta kan exempelvis yttra sig genom att ta ifrån en grupps rätt till självdefinition 

och andreifiera denna, oftast genom att andvända nedlåtande ord för att tala om 

denna grupp som i sin tur reduceras till stereotypiska drag och homogeniseras 

(Pickering 2001, s. 73).  

Bias  

Bias in Museums är en antologi sprungen ur den engelska Museum Professionals 

Groups årliga sammanslutning i september 1986 (Carruthers 1987). Att applicera 

en teori som utvecklades för nästan 30 år sedan är ett medvetet val då jag finner 

att bias-konceptet fortfarande sätter fingret på relevanta frågor som problematise-

rar förhållandet mellan museets påstådda objektivitet och museitjänstemannens 

inneboende subjektivitet. Jag ville dessutom inte använda genusteoretiska reso-

nemang då jag anser att dessa inte räcker till för att belysa individens, alltså mu-

seitjänstemännens, roll i museet som institution. Bias-konceptet anser jag lämpar 

sig väl då jag med min uppsats ämnar utforska museernas praktiska tillämpning av 

hbtq-perspektivet och därmed också undersöka museitjänstemännens inflytande 

över insamlingens olika led, från beslut om nyförvärv, klassificering till dokumen-

tering, men också deras övergripande samlingskunskaper.  

Antologin ämnar att dels introducera konceptet bias i ett musealt sammanhang 

och dels ta upp konkreta exempel på hur museerna förhåller sig till denna förete-

else. I Ian G Robertsons inledande bidrag konstateras att bias – den mänskliga 

faktorn, alltså museitjänstemannens opartiskhet – oundvikligt påverkar museets 

verksamheter. Människans olika förutsättningar, bakgrund och värderingar påver-

kar hennes sett att betrakta omvärlden och hon kommer därför ofrånkomligt att 

influeras av detta i sitt arbete med samlingar, utställningar eller bemötande av mu-

seets besökare. Robertson påstår att detta varken sker till ondo eller godo. Detta 

utgör inget problem i sig under förutsättningen att museerna problematiserar sin 
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opartiskhet och öppet talar om denna. Det viktigaste är vilka praktiska konsekven-

ser dessa bias kan få i meningen: vad censureras, vems historia får vi höra, hur 

representeras denna grupp, hur klassificeras minoriteters föremål? Robertson för-

klarar vidare att fördomen utgör den mest extrema formen av bias. För att undvika 

att en individs subjektivitet omvandlas till fördom måste museet sträva efter en 

objektivitet, då inte som motsatsen till bias, utan snarare som ett sätt att dämpa 

den anställdes inneboende partiskhet. (Robertson 1987, s. 5) 

David Flemings bidrag i antologin fokuserar på bias i samlandet (Fleming 

1987) och menar att:  

... bias in collecting could be said to lay inherently wicked foundations for other museums 
functions, including interpretation, to be built upon (Fleming 1987, s. 18). 

Då museets samlingar onekligen är resultatet av val och urval gjorda av museian-

ställda avfärdar Fleming idén om att det skulle finnas objektiva samlingar (Fle-

ming 1987, s. 20).  

Relevans är också ett viktigt begrepp som Robertson tar upp när det gäller 

bias. I vems ögon anses något vara relevant? Som exempel tar han upp inte in-

samling utan dess motsats – gallringen. Han varnar för att relevans – också en del 

av personalens bias – har orsakat att mycket material under 1900-talets rensades ut 

då föremålen inte längre ansågs vara betydelsefulla för museet (Robertson 1987, s. 

6). Vänder man på Robertsons resonemang kan paralleller dras till museer som på 

grund av ”relevans” väljer bort att dokumentera vissa historier eller aspekter av 

händelser eller personers liv.  

Bias-konceptet kommer härnäst att användas i empirianalysen som teoretiskt 

verktyg för att förklara hbtq-perspektivets grad av implementering i samlingsen-

heter, samt i vilken utsträckning individens förutsättningar spelar någon roll i sam-

lingsverksamhetens olika led. 

Klassifikation och dess konsekvenser 

I det här avsnittet kommer jag att introducera läsaren till teorier kring klassifice-

ring och dess konsekvenser såsom utvecklade i Geoffrey C. Bowker och Susan 

Leigh Stars bok Sorting things out (Bowker & Leigh Star 2000). Författarnas och 

därmed bokens utgångspunkt är att behovet av att ordna och dela in fysiska ting 

eller företeelser i olika kategorier är ett mänskligt beteende som styr människans 

liv. Människans behov av klassifikationssystem och kategoriindelningar kan besk-

rivas som resultatet av människans försök att organisera världen i syfte att göra 

den begriplig. Dessa indelningar kan vara allt ifrån system ämnade att underlätta 

kökshyllans organisation till hur tvätten ska sorteras, ställande av medicinska dia-

gnoser eller indelning av människor utifrån politiska åsikter.  
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Bowker och Leigh Star menar att klassifikation:  

… is a spatial, temporal, or spatio-temporal segmentation of the world. A “classification 
system” is a set of boxes (metaphorical or literal) into which things can be put to then do some 
kind of work – bureaucratic or knowledge production (Bowker & Leigh Star 2000, ss. 10-11).  

Efter denna begreppsförklaring går Bowker och Leigh Star vidare i sina resone-

mang och hävdar att det inte finns några ideala eller fulländade klassifikationssy-

stem. De menar att ett slutet klassifikationssystem bestående av unika och konse-

kventa klassifikationsprinciper samt av ömsesidigt uteslutande kategorier inte exi-

sterar och motsvarar inget verkligt klassifikationssystem (Bowker & Leigh Star 

2000, s. 11). Som exempel nämns att ett bibliotek eller ett museum kan ha flera 

klassifikationssystem som används parallellt, böcker kan tillhöra flera genrer sam-

tidigt och i takt med uppkomsten av nya behov och litterära genrer måste ett 

bibliotek utöka kategoriantalet genom att skapa nya. 

I boken diskuteras fyra metodologiska utgångspunkter att använda vid analys 

av klassifikationssystem. Här kommer jag dock enbart att fästa min uppmärksam-

het vid två av dem som jag anser vara mest lämpliga att använda i mitt arbete. 

Klassifikationssystemens position, med en fot i den fysiska världen och en annan i 

den symboliska kan vara en förklaring till varför storskaliga klassifikationssystem 

och dess effekter oftast är osynliga trots att dessa ständigt är närvarande (Bowker 

& Leigh Star 2000, s. 39). Den kognitiva aktiviteten med avsikt att dela in världen 

i olika mappar för att göra den begriplig för med sig konkreta och materiella kon-

sekvenser (Bowker & Leigh Star 2000, s. 39). Även om indelningarna i sig inte är 

verkliga påverkar dessa verkligheten. Hur museet delar in människor utifrån sexu-

ell läggning, könsuttryck eller könsidentitet spelar således roll för de beröra män-

niskor som i värsta fall kan känna sig förolämpade eller stigmatiserade. Fysiska 

ting som skulle stämplas som hbtq blir från och med detta moment låsta i denna 

tolkning.  

Tidsaspekten och olika inställningar till hur det förflutna ska tolkas diskuteras 

också i Sorting things out. Tidsaspekten är en viktig faktor då författarna menar att 

sättet vi klassificerar och de kategorier som används skiftar över tid, rum och pro-

cesser och därmed också påverkar sättet vi skapar vår förståelse av det förflutna. 

Kategorier och system prövas om kontinuerligt och vid behov ändras för att mots-

avara samtidens behov – dessa kan vara stabila, i rörelse, i utveckling eller på väg 

att försvinna. Författarna påpekar också att klassifikationssystem genomsyrar sät-

tet vi ser på historiska händelser. Det yttrar sig genom att i takt med att dessa sy-

stem omarbetas kan nya försök att klassificera det förflutna medföra att röster och 

perspektiv som hittills hållits i dunkel kommer till tals. Vilken bild av det för-

flutna en kommer att få beror i mångt och mycket på vilka klassificeringssystem 

och kategorier som appliceras på tidigare händelser. Som exempel på indelningar 

som reviderades tas klassifikationen av Aids som för tjugo år sedan uteslutande 

betraktades som en gaysjukdom och som påpekade att det handlade om en gay-
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related immunbristsyndrom (Grid) och som idag, i takt med medicinska framsteg 

har anknytningen till homosexuella män försvunnit och går under den allmänna 

beteckningen immunbristsyndrom (Aids) (Bowker & Leigh Star 2000, ss. 40–44).  

Bowker och Leigh Star presenterar två motstridande historiografiska inställ-

ningar till tolkningen av det förflutna. De menar att ena skolan hävdar att för att 

undvika anakronismer bör enbart kategorier som fanns under den tiden som besk-

rivs användas, medan den andra anser att beteckningar i enlighet med samtida 

forskningslägen och diskurser bör i stället användas. Då Bowker och Leigh Star 

ämnar analysera de konsekvenser användande av klassifikationssystem medför, 

förespråkar de en mer pragmatisk inställning som går ut på att beakta båda 

aspekter för att närma sig både de som använder sig av systemen, de som drabbas 

av dem och systemet som helhet (Bowker & Leigh Star 2000, s. 42).  

Den teoribildning som presenterats här kommer att komma till användning i 

empirianalysen, och närmare bestämt i avsnittet som berör klassifikationen. 
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Hbtq-perspektivet – en demokratifråga 

I det här kapitlet kommer jag först att reda ut vad bokstavskombinationen hbtq står 

för samt vad som motiverar att dessa bokstäver klumpas ihop och sedan definiera 

vad som menas med att tillämpa ett hbtq-perspektiv. Efter det kommer jag att ge 

läsaren en generell introduktion till museisamlingarnas verksamheter. Kapitlet 

kommer att avslutas med en motivering till varför hbtq-personers röst bör höras på 

kulturarvsinstitutioner och museer.  

Hbtq-begrepp och hbtq-perspektiv 

Akronymen hbtq
11

 är i dagens Sverige ett allmänt accepterat samlingsbegrepp som 

används för att beteckna gruppen homosexuella, bisexuella, transpersoner och 

queer. Enligt RFSL:s begreppslista står hbtq för ”ett paraplybegrepp för homosex-

uella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och iden-

titeter” (RFSL:s webbsida > Skriva uppsats > Begreppslista). 

Hbtq syftar på sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. I den här kon-

texten syftar sexuell läggning på förmågan att attraheras av personer av samma 

kön, eller oavsett kön, när det gäller bisexuella. Med könsidentitet menas det kön 

en person själv identifierar sig med och skiljer sig från de så kallade biologiska 

och juridiska könen i och med att könsidentitet bara kan avgöras av individen i 

fråga. Det biologiska könet bestäms utifrån de yttre och inre könsorganen medan 

det juridiska könet är det kön som registreras i officiella register, såsom folkbok-

föring och pass (RFSL:s webbsida>Skriva uppsats>Begreppslista). Könsuttryck å 

andra sidan avser hur en person väljer att uttrycka sitt kön. Detta kan göras med 

hjälp av externa attribut som exempelvis smink, kläder men också med rörelser 

och rösten.  

Bokstaven ”t” i hbtq står för transperson. Begreppet transperson är i sin tur 

också ett samlingsbegrepp och som enligt RFSL:s ordlista står för personer som:  

                                                 
11Kombinationen hbt förekommer också och betecknar samma grupp, dock utan att inkludera personer med 

queera uttryck och identitet. Både hbtq och hbt är översättningar från engelskans LGBT som står för Lesbian, 

Gay, Bisexual och Transgender. Den engelska akronymen används sedan 1980. Bokstaven ”q” kom senare på 

1990-talet (Fernstål 2011, s. 11). 
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... genom sina könsuttryck och/eller könsidentiteter avviker från könsnormen. Det kan till 
exempel vara transvestiter, transgenderister, dragkings/ dragqueens, transsexuella, intergender 
och intersexuella (RFSL:s webbsida>Skriva uppsats>Begreppslista)12. 

Det bör också påpekas att identitet transperson inte är sammankopplat till sexuali-

tet eller sexuell läggning, utan att dessa personers sexuella läggning kan ta vilken 

form som helst, precis som för resten av befolkningen (Fraser & Heimlich 2008, s. 

9). Sista bokstaven avser queer. För en utförligare diskussion om queer hänvisar 

jag till föregående kapitel och nöjer mig med att här ge den allmänna definitionen 

av queer - personer som på ett eller annat sätt vill uppmana normer, och framför 

allt heteronormen13.  

Majoriteten av våra moderna museer grundades under sent 1800-tal och situat-

ionen var självklart helt annorlunda än idag. Diskussioner kring sexuell läggning, 

könsidentitet och könsuttryck var närmast otänkbara, vilket inte var så konstigt 

eftersom begrepp som homosexualitet inte ens var uppfunna då. Utifrån ett histo-

riskt perspektiv är begreppet homosexualitet, i den moderna beteckningen, en rela-

tivt ung företeelse. På 1970-talet revolutionerade den franske filosofen och 

idéhistorikern Michel Foucaults dåtidens syn på sexualitet i boken Histoire de la 

sexualité (Foucault 1976). Där daterar han den moderna homosexualitetens fö-

delse till 1870, året då den tyske läkaren Carl Westphal publicerade den berömda 

artikeln Die konträre Sexualempfindung, eller de konträra sexuella känslorna på 

svenska. Termerna bisexualitet och heterosexualitet myntades också på 1800-

talets senare hälft. Begreppet transsexuell skapades 1923 av Magnus Hirschfeldt 

(RFSL: s webbsida > Fakta > Grundläggande hbt-fakta > Hbt-historia). 

Michel Foucault driver tesen att homosexualiteten14 som beteende alltid har 

existerat i den västerländska världen, men att då i slutet av 1800-talet skedde en 

viktig förändring: den homosexuella tilldelades en identitet (Foucault 1976, s. 59: 

jfr. även Pilcher & Wheleman 2004, s. 155):   

L'homosexuel du XIXème siècle est devenu un personnage: un passé, une histoire et une en-
fance, un caractère, une forme de vie; une morphologie aussi, avec une anatomie indiscrète et 
peut-être une physiologie mystérieuse. Rien de ce qu'il est au total n'échappe à sa sexualité 
(Foucault 1976, s 59)

15
.  

Från och med slutet av 1800-talet är homosexualitet en sexuell läggning och då i 

den moderna tanketraditionen en fast och stabil identitet (Sullivan 2003, s. 4). 

Under det sena 1800 och 1900-talet har den spirande sexologin, eller läran om 

människans sexualitet, framför allt varit intresserad av att klassificera de ”avvi-

                                                 
12 För en definition av dessa begrepp, se Bilaga:1.   
13 Se diskussionen om begreppet heteronormativitet i teorikapitlet.  
14 De tidiga texterna om homosexualitet avser dock endast homosexuella män.  
15 Fritt översatt från franskan: ”1900-talets homosexuelle man har nu blivit en individ: han har ett förflutet, en 

historia och en barndom, en personlighet, ett levnadssätt; men också en morfologi, med en oförsiktig anatomi 

och kanske en mystisk fysiologi. Individens helhet genomsyras av hans sexualitet.”  
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kande” formerna av sexualiteten, och därmed särskilt av de homosexuellas sexu-

ella praktiker. Introduktionen av bland annat homosexualitetsbegreppet samman-

träffar således med kriminalisering och patologiseringen av samkönat sexuellt 

umgänge (Foucault 1976, s. 90; Steorn 2010, s. 127; Steorn 2012, s. 359). Överty-

gelsen om den patologiska naturen av homosexualitet och dess kriminalisering har 

präglat stora delar av 1900-talet. Det är i denna kontext som de moderna väster-

ländska museerna skapades och deras samlingar växte fram. 

Att föra samman homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer under 

akronymen hbtq görs för att belysa den gemensamma erfarenheten av osynliggö-

rande, isolering och diskrimination (Fraser & Heimlich 2008, s. 7). Detta innebär 

dock inte, även om dessa personer delar vissa erfarenheter, att det handlar om nå-

gon homogen grupp. Bakom bokstäverna och grupptillhörigheten gömmer sig 

individer med olika bakgrund, erfarenheter och liv, trots att de onekligen delar 

vissa erfarenheter kopplade till att leva som hbtq-person i ett heteronormativt 

samhälle. 

Inom den aktuella genus- och queerforskningen förekommer utvidgade sam-

lingsbegrepp och därmed utökas hbtq ibland med bokstaven ”i” för intersexuella, 

”a” för asexuella eller ”l” för lesbiska. Därmed kan bokstavskombinationer som 

hbtqia eller lhbtq också påträffas. Ett exempel på en annan bokstabskombination 

är boktiteln LHBTQ-personer och åldrande: nordiska perspektiv av Janne Brom-

seth och Anna Siverskog (2013).  

Jag har dock valt att hålla mig till hbtq som, enligt mig, lyckas fånga upp en 

bredare grupp som gemensamt på grund av deras sexuella läggning, könsidentitet, 

könsuttryck eller på ett annat sätt uppmanar samhällets rådande heteronorm. Efter 

en genomgång av ett antal kulturhistoriska museernas webbsidor kunde jag kon-

statera att nästan alla institutioner är bekanta med hbtq-akronymen. Den kortare 

kombinationen hbt används dock också, om än i mindre utstreckning. Beslutet att 

använda hbtq grundar sig också i det faktum att Historiska museets ”Jämus-

projekt” tidigare gjort likadant (Fernstål 2011, s. 11; Statens Historiska museer 

2011, s. 12). Jag utgick därför från att hbtq var ett etablerat begrepp inom mu-

seisverige och därmed det mest lämpliga att använda under mina kontakter med 

museerna. Att använda för specifika benämningar som riskerar att bli obegripliga 

för gemene museiarbetare hade nog försvårat mitt arbete och ökat chanserna för 

missförstånd. Risken fanns också att hamna i en alltför teoretisk diskussion om 

akronymens sammansättning som hade kunnat överskugga mitt intresseområde – 

samlingsbeståndets innehåll och sammansättning. 

I januari 2014 antog regeringen, för första gången, en hbt-strategi som kom-

mer att löpa ända fram till år 2016. Inom ramen av denna satsning har tre statliga 

kulturmyndigheter därmed utdelats varsitt uppdrag. Kulturrådets uppgift som stra-

tegisk myndighet blir att inta en övergripande roll i att lyfta hbtq-frågor inom kul-

tursektorn. Forum för levande historia kommer att förstärka sitt arbete mot homo-

, bi- och transfobi och Riksutställningar förväntas leverera en omvärldsbevakning 
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för utställningssektorn (Regeringens webbsida>Regeringens politik>Demokrati, 

jämställdhet och demokratiska frågor>Diskrimineringsfrågor>Homo-, bisexuella 

och transpersoners rättigheter). Det verkar råda delade meningar kring vilket be-

grepp som bör användas. Från regeringens sida talas det om hbt, medan Kulturrå-

det använder sig av akronymen hbtq (Kulturrådets webbsida>verksamhet>hbtq i 

kulturen) och Riksutställningar använder både av hbt och hbtq16 (Riksutställning-

ars webbsida > aktuellt > blogg – museerna och hbtq). Om det här beror på en 

osäkerhet när det gäller begreppet låter jag förbli osagt. Men skillnaden är intres-

sant i sig då den kan antyda en viss otrygghet kring användandet av begreppen. 

Innan diskussionen går över till nästa punkt vill jag härnäst klargöra vad jag menar 

med hbtq-perspektiv. 

Att anlägga ett hbtq-perspektiv på museisamlingar och samlingsverksamheter 

görs i syfte att belysa hur gruppen homosexuella, bisexuella, transpersoner och 

personer med queera uttryck och identiter synliggörs och representeras. Där ingår 

bland annat frågeställningar om vilka röster som får höras, om vilka föremål som 

illustrerar hbtq-personers liv och erfarenheter ingår i samlingar, på vilket sätt deras 

berättelser eller vilken bild återges samt hur hbtq-samhället framställs och därmed 

vilken bild av hbtq-samhället återskapas. Dessa frågor är kopplade till samlingar-

nas innehåll – hur ser museets bestånd av dokumentation som har tydliga kopp-

lingar till hbtq-samhället ut, databasernas utformning – vilka fält kan fyllas i, hur 

sökbar är den registrerade informationen, men också på vilket sätt, vilka ordval 

och språk används för att beskriva föremål med hbtq-anknytning. Att bedriva 

verksamhet utifrån ett hbtq-perspektiv kan te sig olika beroende på institutionens 

grad av engagemang, prioriteringar eller kunskap angående hbtq-frågor. Att arbeta 

utifrån ett hbtq-perspektiv i museisamlingar kan enkelt sammanfattas som viljan 

att inkludera hbtq-personer och hbtq-samhället i samlingarna. Utöver detta innebär 

ett hbtq-perspektiv att inta ett kritiskt förhållningssätt för att problematisera kon-

struktioner av sexuell identitet och könsidentitet. På ett bredare plan handlar det 

också om att belysa hur museet producerar och upprätthåller heteronormativa 

ramverk i tolkning, klassificering och utställning samt hur kulturhistoriska in-

stitutioner kan motverka detta. 

Detta kan exempelvis ske genom nya tolkningar av de egna samlingarna, 

komplettering eller insamling av nytt material för att täcka luckor. Hbtq-

perspektiv handlar också om personalens kunskap och medvetenhet om hbtq-

samhällets marginalisering och det osynliggörandet de generellt drabbats av och 

en vilja av att förändra detta. Att inkludera ett hbtq-synsätt inom sitt arbete med 

insamling, samlingsförvaltning och digitalisering innebär att museitjänstemannen 

                                                 
16 På webbsidan hbt och i mejlkonversationen med Dennis Josefson, projektledare för regeringens hbt-

uppdrag, hbtq. 
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har intagit ett sätt att se världen, eller för att använda ett uttryck som brukar för-

knippas med genus, tagit på sig ”hbtq-glasögonen”.  

Den demokratiska aspekten 

ICOM:s definition av ett museum lyder såhär: 

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, 
open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tan-
gible and intangible heritage of humanity and its environment (min kursivering) for the pur-
poses of education, study and enjoyment (ICOM:s internationella webbplats>Who we 
are>The Vision>Museum Definition). 

Enligt definitionen ovan ska ett museum således värna om hela mänslighetens 

kulturarv och sammanfattas som alla människors lika värde. Museer brukar besk-

rivas som normgivande och meningsskapande institutioner med hög trovärdighet. 

Deras innehåll ifrågasätts sällan av allmänheten på grund av att de fakta som lyfts 

fram betraktas som resultatet av genomgående forskning genomförd av pålitliga 

experter som presenterar någon objektiv sanning. Det är därför ytterst viktigt för 

en institution med en sådan ställning att sträva efter en bredare inkludering där alla 

sociala variabler kan representeras. 

Skulle ett museum inte representera en social kategori i sina verksamheter 

medför detta ett osynliggörande av denna grupp och därmed respekterar inte 

svenska (och utländska) museer FN:s konvention. Att inte synas i offentligheten 

och kunna få ta del av sin historia på ett museum når inte upp till FN:s krav som 

fastslår att alla människor är lika värda, eftersom detta osynliggörande kan tyda på 

att hbtq-personernas kulturarv inte värdesätts lika högt som andra gruppers histo-

ria och erfarenheter. Det främsta argumentet för att anlägga ett hbtq-perspektiv på 

samlingar är, vill jag hävda att alla människor, oavsett sexuell läggning, könsiden-

titet eller könsuttryck har ur ett demokratiskt perspektiv rätt att bli representerade i 

museernas samlingar.  

Varken i UNESCO:s konvention om främjande av kulturell mångfald som an-

togs 2005 eller i ICOM:s etiska riktlinjer nämns hbtq-personers rätt till represen-

tation i museer. I Unescos konvention talas det visserligen om mångfaldsfräm-

jande, men där används mångfald som synonym för etnisk kultur eller olika 

konstnärliga uttrycksformer. Samma mönster återfinns i ICOM:s etiska riktlinjer, 

där varken jämställdhet mellan könen eller hbtq-frågor tas upp.  

På ett nationellt plan utgör statens kulturpolitiska mål ett vägledande doku-

ment för offentliga museer som väger tungt vid museernas beslut av prioriterings-

områden och särskilda satsningar. Den aktuella kulturpolitikens mål formulerades 

i propositionen Tid för Kultur (2009, s. 3) och ska enligt denna utifrån en yttrande-

frihets och demokratiskt utgångspunkt:  
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…bidra till samhällets utveckling genom att främja öppna gemenskaper och arenor som är 
tillgängliga för var och en. Den ska möjliggöra kommunikation mellan olika individer och 
grupper, skapa förutsättningar för kulturupplevelser och bildning samt verka för att alla ges 
möjlighet att fritt utveckla sina skapande förmågor (Tid för kultur 2009, s. 26). 

Där understrycks också vikten av att ”främja mångfald och kulturell pluralism” 

(Tid för kultur 2009, s. 26). De nya kulturpolitiska målen avslöjar ambitionen från 

politiskt håll att främja mångfald, dvs. att kulturinstitutioner avspeglar Sveriges 

pluralitet och diversitet, både när det gäller uttrycksformer, olika former av delta-

gande, kulturyttringar eller människornas olika behov att ta del av kulturarvet. 

Propositionen slår också fast att:  

Ingen samhällsmedborgare ska känna sig utestängd från kulturlivet, eller inte inbjuden att 
delta och påverka, på grund av social, religiös eller etnisk bakgrund. Här ska principen om 
icke-diskriminering vara vägledande (Tid för kultur 2009, s. 30).  

Som nämnt tidigare antog regeringen i början av 2014 en hbt-strategi som kom-

mer att löpa fram till år 2016. Inom ramen av denna satsning har tre statliga kul-

turmyndigheter därmed utdelats varsitt uppdrag. Kulturrådets uppgift som strate-

gisk myndighet blir att lyfta fram hbtq-frågor inom kultursektorn. Forum för le-

vande historia kommer att förstärka sitt arbete mot homo-, bi- och transfobi och 

Riksutställningar förväntas leverera en omvärldsbevakning för utställningssektorn 

(Regeringens webbsida>Regeringens politik>Demokrati, jämställdhet och mänsk-

liga rättigheter>Diskrimineringsfrågor>Homo- bisexuell och transpersoners rät-

tigheter). I uppdraget ingår bland annat för Riksutställningar att sammanställa en 

lista över svenska exempel om lyckade hbtq-satsningar på museifronten (e-

postbrev Dennis Josefsson 2014.04.07).  

Vilka konkreta effekter de ovannämnda texter har i museernas dagliga verk-

samheter kommer att diskuteras i empirianalysen då dessa kommer att utgöra en 

utgångspunkt och jämförelsegrund för att undersöka hur museerna arbetar i prak-

tiken. 
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Introduktion till källmaterialet 

Detta kapitel ämnar introducera läsaren till uppsatsens källmaterial som står till 

grunden för kommande analys. För att underlätta läsningen av empirianalysen 

inleds kapitlet med en generell introduktion till samlingar och samlingsenheter. I 

uppsatsens metodkapitel nämndes att resterande del av metoden skulle komma 

längre fram i texten och introduktionen till den kvalitativa forskningsintervjun 

kommer således att komma efter kapitlets första avsnitt. Detta val grundades i en 

önskan om att underlätta läsningen av texten då jag ansåg att ett avsnitt om den 

kvalitativa forskningen bör ligga så nära empirianalysen som möjligt. Därefter 

följer en kort introduktion till de sju undersökta museala institutionerna. Uppgif-

terna som tas upp här är till stor del hämtade från respektive institutions webbsida. 

Slutligen presenteras ett kapitel där den växande aktiviteten som kan observeras 

på webben där andra aktörer än de traditionella museerna har börjat lyfta fram 

hbtq-personer genom att skapa alternativa plattformer i syfte att uppmärksamma 

eller bevara hbtq-samhällets kulturarv.  

Samlingar och samlingsverksamheter 

Ett museum brukar vara indelat i två huvudverksamheter – en utåtriktad- och en 

internverksamhet. Den publika delen, den mest synliga för besökaren, arbetar 

främst med utställningar, möter besökarna, sammanställer pedagogiska program 

och håller i visningar. Det är vanligt att den inåtriktade verksamheten består av 

samlingsförvaltning, kunskapsförmedling, forskning och annat administrativt ar-

bete. Museipersonalen och själva kollektionerna, dvs. utvalda och rationellt ord-

nade föremål, arkivalier, fotografier eller berättelser grupperade i olika kategorier 

bildar samlingsenheter. Som Tony Bennett skriver är dagens moderna väster-

ländska museer skapade enligt en representativitetsprincip präglad av rationalitets-

idealer (Bennett 1998, s. 39). När jag i fortsättningen skriver om samlingar menar 

jag samlingar i dess bredaste mening, dvs. som i den ovandefinierade formen. 

Många museer särskiljer arkivsamlingar från föremålsamlingar och samlingar av 

berättelser. I mitt intervjumaterial visade sig att dessa gränsdragningar inte var lika 

fasta, utan vara mer flytande kategorier och därför svåra att urskilja.  
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Fredrik Svanberg skriver att museisamlingar ofta framställs som resultatet av 

objektiva val som ska ge en saklig bild av det förflutna och, för att använda hans 

formulering, ”besitter en inneboende god kraft”. Han påpekar också att det som 

gömmer sig i museernas magasin egentligen är resultatet av växlande urvalssy-

stem som påverkat samlingsbeståndet vars innehåll vuxit fram under en lång pe-

riod (Svanberg 2009, s. 11). Museer existerar inte i ett vakuum avskärmat från 

samhället utanför, dessa är tvärtom djupt rotade i samhället och är produkten av 

värderingar och världsbilder som förändrats över tid och rum. De är inbäddade i 

större samhälleliga strukturer och detta gäller förstås också på ett historiskt plan. 

Museer har ständigt påverkats och påverkas fortfarande av olika trender och sam-

hälleliga företeelser, som i sin tur influerar samlingarnas innehåll, museet doku-

mentation och forskning samt generella inställning (Silvén 2005, s. 148). De män-

niskor som arbetat fram de olika ämnesindelningar, kategorier och indelningar av 

olika slag har i lika hög grad påverkats av dessa händelser. 

Den kvalitativa forskningsintervjun  

Såhär beskriver Steinar Kvale och Svend Brinkman den kvalitativa intervjuns 

syfte: 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas syn-
vinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de 
vetenskapliga förklaringarna (Kvale & Brinkman 2009, s. 17).  

Jag valde att genomföra halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med utvalda an-

ställda på sju svenska kulturhistoriska museer. Anledningen till att mitt val föll på 

den här forskningsmetoden är en önskan om att kunna få en djup och nyanserad 

förståelse för museernas arbete med hbtq-frågor. Då de undersökta museernas 

samlingsverksamheter bedriver olika sorters projekt bedömde jag den kvalitativa 

intervjun med halvstrukturerade frågor särskilt lämplig för att få fram detaljerade 

beskrivelser. Denna metod var passande eftersom den i sin utformning uppmuntrar 

till att ställa spontana följdfrågor för att fördjupa sig i en aspekt av arbetet med 

samlingarna. En annan aspekt som spelade in i mitt metodval var att arbetet med 

hbtq-perspektivet tog olika former beroende på institution. Det halvstrukturerade 

uppläget tillät också informanten att börja prata om ett för mig okänt projekt som 

annars hade kunnat gå mig förbi. Förutom några justeringar användes i stort sett 

samma frågeunderlag vid alla intervjutillfällen. Efter särskild förfrågan från en 

informant lät jag hen få ta del av frågorna före intervjutillfället.  

Syftet med intervjuerna låg inte i att få ta del av informanternas personliga 

åsikter eller erfarenheter, utan jag intervjuade dem i egenskap av museianställda, 

dvs. i deras yrkesroll och inte som privatpersoner. Jag ville med andra ord nå till 

deras yrkeskunskap om arbetsrutinerna med samlingar, samt deras kunskap om 
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hur arbetet med att inkludera ett hbtq-perspektiv på samlingsenheten går till. Jag 

fick självklart också en inblick i de pågående projekten som går ut på att främja 

pluraliteten av röster på museerna. Jag är dock medveten att även om jag som 

forskare i första hand är intresserad av informanternas sakkunskap är all kunskap 

som produceras under intervjutillfället färgad av informantens synvinkel (Kvale & 

Brinkman 2009, s. 39). En kvalitativ intervju skapar således aldrig något objektivt 

material. Det är också av vikt att påpeka att jag i egenskap av intervjuare blir med-

skapare av den kunskapsproduktion som sker vid intervjutillfället (Fägerborg 

1999, s. 60).  

De sju undersökta museerna 

Etiska frågor väcktes också i samband med detta val av forskningsmetod. I och 

med att ett par informanter önskade förbli anonyma valde jag att respektera deras 

önskemål och har därför anonymiserat samtliga informanter. Mitt beslut grundar sig 

i att mitt undersökningssyfte inte är personbundet, utan jag vill i första hand få en 

uppfattning om institutionerna arbetsrutiner, och namnuppgifter skulle därför vara 

irrelevant i detta sammanhang. Däremot ansåg jag att museets namn samt mina 

informanters befattning bör figurera eftersom det handlar om offentliga statliga, 

länsstyrda eller kommundrivna institutioner.  

Yrkesmässigt har samtliga informanter god insyn i samlingsverksamheter och 

har en nära anknytning till museets samlingsarbete, även om kunskapsnivån vad 

gäller den praktiska hanteringen av objekt skiljdes åt något. Detta beroende på 

vilka sysslor som ingår i var och ens tjänst. Att välja informanter med likadana 

yrkesbefattningar på samtliga museer hade kunnat vara ett annat och kanske mer 

lyckat tillvägagångsätt då museernas praxis hade lättare kunnat jämföras. Då jag i 

första hand ville tala med anställda som förutom att besitta goda kunskaper om 

samlingsarbetet inte var helt främmande med hbtq-perspektiv prioriterades dessa 

egenskaper. Alla intervjuer genomfördes under mars 2014 och ägde rum sex 

gånger av sju på informantens arbetsplats belägen i museet, antingen i dennes kon-

tor eller i ett sammanträdesrum. På en informants begäran skedde intervjun inne 

på dennes kontor vid Uppsala universitet.  

Nedan följer en lista i alfabetisk ordning över de undersökta institutionerna med 

kodade informantsnamn samt personens befattning. För att underlätta läsningen 

kommer jag hädanefter alltid att referera till informanterna med hjälp av nedanstå-

ende pseudonymer. 

Arbetets museum, Norrköping  

Tina – etnolog  
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Arbetets museum är beläget i centrala Norrköping och är ett ansvarsmuseum för 

landets arbetslivsmuseer. I stället för att samla på föremål har Arbetets museum 

inriktat sig på att främst samla på yrkesminnen i form av berättelser till utställ-

ningar, utställningsdokumentationer och till museets arkiv (Arbetets museum års-

redovisning 2013, s. 7). Museets uppdrag är att dokumentera, samla och förmedla 

arbetsminnen. Sedan 1991, året då museet invigdes, har institutionens arbete kän-

netecknats av ett starkt underifrånperspektiv, ambitionen att låta en mångfald av 

röster komma till tals och har sedan starten varit drivande i genusfrågor (Arbetets 

museums webbsida > Om oss).  

Historiska museet, Stockholm  

Johan – forskningschef  

Som ansvarsmuseum i arkeologi och kyrklig konsthistoria och tillsammans med 

Kungl. myntkabinettet och Tumba bruksmuseum utgör myndigheten Statens histo-

riska museer (SHMM) räknas Historiska museet till Sveriges största museer. Mu-

seet i dess moderna form grundades 1866 i och med att den arkeologiska samling-

en iordningsställdes inför öppnandet av Nationalmuseum samma år (Svanberg 

2009, ss. 47–48). Museets samlingar, en av Nordens största, består av ca 10 630 

000 objekt, för det mesta arkeologiska föremål, kyrkokonst som härstämmar från 

det geografiska området som idag motsvarar Sverige (Historiska museets webb-

sida > Besök museet > Om museet; Historiska museets årsredovisning 2013, s. 

11).  

Kulturparken Småland, Växjö  

Maria – enhetschef, forskning och kulturarv  

Kulturparken Småland är ett aktiebolag som ägs av Landstinget Kronoberg och 

Växjö kommun. Verksamheten består av Smålands museum, Sveriges glasmu-

seum, Utvandrarnas hus, Kronobergs slottsruin, Kronobergs lantbruksmuseum, 

kulturarvscentrum Småland, Kronobergsarkivet samt Sveriges äldsta vedeldade 

ångare, Ångaren Thor. Smålands museum är ett länsmuseum med både perma-

nenta och tillfälliga utställningar, Utvandrarnas hus består av den permanenta ut-

ställningen Drömmen om Amerika och anordnar också tillfälliga utställningar på 

aktuella teman som kretsar kring migration. I Sveriges glasmuseum skildras den 

svenska glashistorien (Kulturparken Smålands webbsida > Om Kulturparken; 

Småländska berättelser, Kulturparken Småland 2013).  

Nordiska museet, Stockholm 

Christian – intendent    

Med 1,5 miljoner föremål och en omfattande arkivsamling bestående av bland 

annat 6 miljoner bilder räknas Nordiska museet som ett av Sveriges största kultur-

historiska museum. Museets samlingar och utställningar skildrar tiden från 1520 
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till nutid. Nordiska museet, som grundades av Arthur Hazelius 1873, är dessutom 

ett centralmuseum vilket innebär att museet bär på ett särskilt ansvar inom sina 

kunskapsområden. (Nordiska museets webbsida > Om museet) 

Sjöhistoriska museet, Stockholm  

Monika – arkivarie  

Sjöhistoriska museet är en del av myndigheten Statens maritima museer (SMM) 

där Vasamuseet och Marinmuseum också ingår. Liksom myndighetens uppdrag är 

Sjöhistoriska museets uppgift att samla, vårda och ställa ut material om handels-

sjöfart, skeppsbyggeri och sjöförsvar. Museets samlingar innehåller cirka 60 000 

föremål om civil och framför allt militär sjöfart. I arkivet finns många fartygs- och 

båtritningar. (Sjöhistoriskas webbsida>Om Sjöhistoriska>Museets uppdrag).  

Upplandsmuseet, Uppsala  

Anna – doktorand  

Upplandsmuseet är ett länsmuseum för Uppsala län. Utifrån Upplands historiska 

profil har museet definierat tre huvudinriktningar: jordbruk, järn och administra-

tiva system. (Upplansdmuseets webbsida>Om museet> Profilområden). I sam-

lingar finns idag närmare 800 000 föremål och cirka 2,5 miljoner glasnegativ, 

filmnegativ och papperskopior. Till samlingarna räknas också ett omfattande arkiv 

bestående av topografiska uppgifter, uppmätningar, uppteckningar och kartor 

(Upplandsmuseets webbsida > Samlingar). 

Västergötlands museum, Skara  

Linda – f.d. enhetchef för museets samlings- och dokumentationsavdelning och 

numera antikvarie. 

Västergötlands museum, före detta Skaraborgs länsmuseum, förvaltar en av Sveri-

ges största föremålssamlingar och drivs av stiftelsen Västergötlands museum. Mu-

seet är ett kulturcentrum med en bred verksamhet som innefattar ett öppet arkiv, 

Backspegeln, samt friluftsmuseet Fornbyn som, i samma stil som Skansen i 

Stockholm, erbjuder en inblick i Västergötlands gamla bondesamhälle. (Väster-

götlands museums webbsida > Om oss; Västergötlands museums webbsida >Upp-

täck Fornbyn).  

Den queera webben – ett alternativ till de fysiska museerna? 

De senaste åren har digitala plattformer möjliggjort för andra aktörer än tradition-

ella museer att träda fram och driva frågor rörande synliggörandet av hbtq-

samhällets kulturarv och historia. Gemensamt för dessa gräsrotsrörelser är insikten 

om att de etablerade kulturhistoriska institutioner inte lyckas väva in och återge 
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hbtq-samhällets historia i sina verksamheter. Ett svenskt exempel är den Stock-

holmsbaserade organisationen The Unstraight Museum (TUM) som enligt de 

själva består av ett gäng museiverksamma som tröttnat på att de flesta museer för-

summar att inkludera hbtq-personer i den allmänna historieskrivningen och be-

stämde därför för att ta saken i egna händer (The Unstraight Museums webbsida). 

Samma ambition att förändra hittas hos Erin Bailey och Nicole Robert, initiativta-

gare till projektet ”Queering the Museum” samt hos medlemmarna i organisation-

en ”Pop up museum of Queer history”.  

De USA-baserade organisationerna Queering the Museum (QTM) och The 

Pop-up Museum of Queer History liksom svenska TUM drivs av viljan av att öka 

medvetenheten om hbtq-historia och hbtq-personers liv och berättelser. Medan 

QTM och TUM ingått flera samarbeten med museer föredrar The Pop-up Museum 

of Queer History att verka utanför den officiella ramen genom att bygga upp till-

fälliga utställningar i temporära lokaler för att med hjälp av konstnärliga installat-

ioner, shower eller objekt skildra hbtq-samhällets historia. 

TUM:s första projekt ledde till utställningen Artikel ett (§ 1 eller Article One 

på engelska)17, ett samarbete mellan flera tunga stockholmsmuseer som resulterade 

i en gemensam tillfällig utställning för att lyfta hbtq-frågor utifrån mänskliga rät-

tigheter, under EuroPrideveckan Stockholm i augusti 2008. Utställningens namn 

refererar till första kapitlet i FN:s internationella deklaration om mänskliga rättig-

heter som fastslår att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. 

Numera har organisationen tagit namnet The Unstraight Museum och ämnar samla 

in och dokumentera hbtq-historia i alla dess former, katalogisera och skapa en 

öppen föremålsdatabas, tillgängliggöra den insamlade informationen till allmän-

heten samt uppmuntra andra museer till att inkludera ett hbtq-perspektiv i sina 

samlingar (The Unstraight Museums webbsida>About/Unstraight perspectives).  

Att utbilda och kompetenshöja museitjänstemännen i hbtq-frågor ingår också i 

QTM:s målsättning. Genom ett flerårigt samarbete med Seattles Museum of His-

tory and Industry hoppas Erin Bailey och Nicole Robert lyckas implementera nya 

tankesätt, hållbara relationer till den lokala hbtq-befolkning samt verktyg som i 

framtiden kommer att underlätta museets dokumentation av hbtq-historia (Bailey 

& Robert 2013, s 170). QTM:s senaste projekt var ett samarbete med Seattles 

Museum of History and Industry. QTM:s ambition var där att skapa en länk mel-

lan museets användare, i det fallet hbtq-kommunitetet, och museet där dessa kan 

interagera och påverka utställningarnas innehåll (Bailey & Robert 2013, s. 173). 

Det flitiga användandet av webbplattformer som länk mellan gräsrotsrörelser-

nas fysiska aktioner och som sätt att kommunicera med och nå ut till en större 

publik återfinns i de tre ovannämnda organisationer. TUM:s webbsida agerar dess-

                                                 
17Article One finns kvar som turnerande utställning och har visats på många håll runtom i Europa, i bland 

annat Riga, Belgrad, Sankt-Petersburg och senast i Tirana i maj 2012.  
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sutom som öppen plattform där allmänheten kan ladda upp och därmed dela bilder 

på exempelvis föremål, texter, fotografier på platser de själva associerar med ”un-

straight”, dvs. icke-heterosexuellt. Museet tar alltså inte emot fysiska föremål och 

dess existens vilar helt på allmänhetens bidrag till plattformen. Föreläsningar och 

fortbildning utgör en viktig del av organisationens uppdrag. Idag stödjs The Un-

straight Museum och dess projekt av en rad olika fysiska museer och organisat-

ioner, såsom Historiska museet, Polismuseet, Livrustkammaren, mm. . I skrivande 

stund arbetar The Unstraight Museum med det kommande projektet "No Norm" 

som är ett samarbete mellan Historiska museet i Stockholm, Malmö museer i 

Malmö, Världskulturmuseet i Göteborg samt Arbetets Museum i Norrköping som 

kommer att gästa varsin utställning på hbtq-tema för att uppmärksamma hbtq-

personers livsvillkor. Hanoi och Kiev plus två andra internationella kommer också 

att visa samma utställning (e-postbrev från TUM:s projektledare för utländska 

projekt - 28.01.2014). Då föremålen som kommer att ställas ut kommer att bli 

digitalt registrerade kan alla utställningar visas samtidigt, både på de svenska mu-

seerna, men också på de internationella (Kulturstiftelsens webb-

sida>blogg>projekt>Unstraight perspective).  

Användandet av webbplattformer, viljan att involvera hbtq-samhället i utställ-

ningar, kunskapsutbyte med traditionella museer kännetecknar dagens gräsrotsrö-

relser som uppstod som reaktion mot museernas passivititet och oförmåga att ar-

beta med ett hbtq-perspektiv. Dessa observationer kommer att användas då jag i 

nästa kapitel kommer att analysera mitt empirimaterial bestående av sju kvalita-

tiva intervjuer genomförda med museitjänstemän verksamma vid svenska museer. 

Jag skrev tidigare att några svenska museer sammarbetar med TUM, men hur för-

håller sig mina informanter till den kritik som gav upphov till att fristående orga-

nistsöner tog vara på webbens möjligheter och tog sakerna i egna händer? Hänger 

de svenska museerna med i denna utveckling eller har gräsrotsrörelserna gått om 

dem? Hur ser läget ut idag rörande implementeringen av hbtq-perspektivet, sex år 

efter utställningen Artikel 1? Här är bara några frågor jag hoppas kunna besvara i 

kommande avsnitt.  
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När hbtq-perspektivet materialiseras 

I detta avsnitt kommer jag att analysera mitt empiriska material bestående av sju 

kvalitativa intervjuer genomförda med lika många museitjänstemän verksamma 

vid svenska kulturhistoriska museer. Dessa museer är Kulturparken Småland, 

Växjö; Västergötlands museum, Skara; Historiska museet, Stockholm; Nordiska 

museet, Stockholm; Sjöhistoriska museet, Stockholm; Arbetets museum, Norrkö-

ping och Upplandsmuseet, Uppsala.  

Syftet här var inte att evaluera museernas insatser, utan att med hjälp av mitt 

intervjumaterial, åskådliggöra och analysera den existerande praktiken. Vid den 

tiden intervjuerna genomfördes (mars 2014) uppgav informanterna att det då inte 

pågick några särskilda hbtq-riktade insatser på samlingsfronten, med undantag av 

Kulturparken Småland18 som i samband med Växjös första Pride hade initierat ett 

mindre nyförvärsprojekt. Därför grundar sig en stor del av min analys på de upp-

gifter som kom fram under intervjuerna och som i synnerhet rörde de undersökta 

museernas tidigare avslutade projekt och insatser med hbtq-tema. Dessa anser jag 

kan trots allt ge en antydan om hur hbtq-perspektivet inkorporeras i samlingsverk-

samheten. Jag skrev tidigare att den tidsram som uppsatsen beaktar inte spände sig 

längre tillbaka i tiden än 2003, året då rapporten Genus i museer (2003) publicera-

des. Då en informant tog upp betydelsebärande exempel på insamlingar som gjor-

des under 1990-tal valde jag att inte begränsa mig till ovannämnda tidsram och 

bestämde därför att året 2003 uteslutande gällde för den tidigare forskning som tas 

upp i det berörda kapitlet. 

De två främsta analytiska verktyg jag kommer att ha nytta av är bias-

konceptet, såsom utvecklat i Carruthers antologi (Carruthers 1987) och Michael 

Pickerings teorier om representation och stereotyper (Pickering 2001). Jag ämnar 

belysa problematiseringen av hbtq-perspektivet i samlingsverksamheter så som 

läget ser ut på de ovanstående museerna. I enlighet med mina forskningsfrågor 

tänker jag samtidigt som jag huvudsakligen intresserar mig för insamlingspraxisen 

också beröra problematiseringen av heteronormativa strukturer och föreställning-

ar, kategorisering, personalens kunskapsnivåer samt beforskning av egna bestå-

ende samlingar.  

                                                 
18Arbetets museum skulle vid den tiden precis inleda ett samarbete med The Unstraight Museum, men då 

projektet var i ett tidigt skede kunde Tina inte berätta om projektets utformning och innehåll.   
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Informanterna och hbtq-perspektivet  

Jag skrev tidigare att jag medvetet hade valt ut museer som på ett eller ett annat 

sätt påvisat ett engagemang i att inkludera hbtq-personers röster, vare sig detta 

uttryckte sig i utställningssammanhang eller genom andra riktade projekt. Som 

exempel på museernas intresse i att inkludera ett hbtq-perspektiv kan nämnas att 

Upplandsmuseet hoppas få visa den vandrande utställningen Queering Sápmi 

(Anna 2014.03.19), Sjöhistoriska museets nuvarande tatueringsutställning Tro, 

Hopp, Kärlek innehåller en liten del om homoerotisk konst, Västergötlands mu-

seums permanenta utställning Is och eld använder en indirekt angreppsätt och 

lyckas inkludera hbtq med hjälp av ett par normkritiska frågor till museibesökarna 

angående familjekonstellationer och visat Elisabeth Wallins utställningar Ecce 

Homo och Jerusalem (Linda 201.03.12). Inte minst genom ”Jämus-projektet” har 

Historiska museet bevisat att hbtq-frågorna har en given plats i dagordningen, och 

Johan uppgav att Historiska museet funderar mycket kring synliggörandet av hbtq 

i samlingar och i basutställningen Sveriges historia. Slutligen har Kulturparken 

Småland, både i utställningsverksamheten och i bland annat små sidoprojekt, 

varav ett bedrevs i samband med Växjös första Pridefestival, i vilket de var invol-

verade som medarrangör, som gick ut på att dels lyfta fram hbtq-material ur sam-

lingarna och ett litet insamlingsprojekt ”ute på stan”, Elisabeth Ohlsson Wallins 

två utställningar som ledde till personalutbildning med syfte att kompetenshöja 

personalens kunskap om hbtq för att samtidigt utbilda dem för att kunna bemöta 

publikens reaktion till dessa utställningar som ibland riskerade att betraktas som 

kontroversiella (Maria 2014.03.17).   

De ovannämnda hbtq-satsningar, om än begränsade till små insatser, tyder på 

att de informanter som svarat nej eller varken ja eller nej till den inledande frågan 

kanske ansåg att deras respektive institutioners insatser var så minimala eller för 

ytliga för att våga hävda att museet tillämpade ett hbtq-perspektiv. Alla informan-

ter visste dessutom att jag var intresserad av just hbtq i samlingsverksamheter. 

Med tanke på att informanterna visste att syftet med intervjun var att få veta mer 

om hbtq-perspektivet i samlingar, kan det negativa svaret tolkas som ett sätt att 

gardera sig. Detta trots att min första fråga var övergripande och syftade på hela 

verksamheten. En annan tolkning skulle kunna vara att informanterna gav ett upp-

riktigt svar och att som flera av dem påpekade, skulle museerna kunna göra mer 

för att inkludera och synliggöra hbtq-samhället än det som hittills har gjorts. Det 

kan med andra ord ha varit informanternas egna uppfattningar om deras museers 

arbete med hbtq inom samlingsverksamheter. Personligen uppfattar jag informan-

ternas försiktiga hållning delvis som ett sätt för dem att understryka att de anser att 

museerna i fråga skulle kunna arbeta djupare med detta perspektiv och delvis som 

ett sätt att försvara institutionen de är en del av.  
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Begreppsförvirring  

En hypotes angående den överraskande höga andel av informanter som, trots att 

deras institutioner tycks bedriva eller har bedrivit, om än tidsbegränsade, insatser 

med hbtq-inslag, inte anser att deras institution tillämpar ett hbtq-perspektiv kan, i 

min mening, bottna i en begreppsförvirring.  

I en tid då museerna uppmanas att beakta alltfler perspektiv finns risken att 

det blir för mycket för museipersonalen. Att den synen förekommer bland musei-

verksamma konfirmerades av Cecilia Bygdell från Upplandsmuseet i Uppsala 

under ett seminarium om genusmedvetet samlande (Cecilia Bygdell 2013.11.05, 

seminarium på Nobelmuseet, Stockholm). Vid detta tillfälle berättade hon att ne-

gativa åsikter inte sällan förekommer bland museiarbetare. Hon menade att infö-

randet av nya perspektiv kan i deras ögon te sig omotiverat då museitjänstemän-

nen redan måste förhålla sig till en mängd andra. I en sådan kontext riskerar infö-

randet av ett till perspektiv betraktas som onödigt eller överflödigt. Ingen av mina 

informanter uttryckte frustration över att begreppen och perspektiven tycks avlösa 

varandra. Däremot antydde Monika att det, för någon som länge hade varit i mu-

seibranschen, var ”besvärligt att jämt hamna mellan olika definitioner”. Hon ställ-

de sig också kritisk till att museitjänstemännen ständigt tycks vara i behov av fler 

utbildningar och anser att det är fel fokus. Istället för att investera i fler utbild-

ningar borde museerna satsa på konkreta handlingar för att implementera nya ar-

betssätt. Det var samma informant som under vårt samtal gav mig intrycket av att 

inte riktigt vara bekant med hbtq-perspektivet. Monika menade ”detta var ett ut-

tryck vi överhuvudtaget inte använder och jag har aldrig hört att någon medarbe-

tare gör det” (Monika 2014.03.03). 

Genusperspektiv var det begrepp som föredras av Monika och hennes kollegor 

på Sjöhistoriska museet. Hon var dock inte ensam om att preferera genusbegrep-

pet med tillhörande perspektiv. Både Linda och Anna bekände att Västergötlands 

museum och Upplandsmuseet hade, i alla fall hittills, snarare arbetat utifrån ett 

genusperspektiv (Linda 2014.03.13; Anna 2014.03.19). Själva tycktes de dock 

vara bekanta med hbtq-perspektivet. Vad som menades med att detta perspektiv 

inte heller verkade vara något problem för de andra informanterna. Maria och Jo-

han talade båda om mångfald med hbtq som en given aspekt av denna mångfald, 

medan Christian, trots att han växlade mellan bokstavskombinationerna hbt och 

hbtq, verkade vara väl förtrogen med tillhörande perspektiv. Tina var den enda 

som genom hela intervjun refererade till en normkritisk inställning och betonade 

samtidigt att hbtq-perspektivet var en självklar del av den (Maria 2014.03.17; Jo-

han 2014.03.24; Christian 2014.03.06; Tina 2014.03.12).   

Informanternas olika positioner reflekterar de senaste årens perspektivför-

skjutningar, från genusperspektivets genomslag till mångfaldsideal så som presen-

terade i bland annat rapporten Genus på museer (2003) och de kulturpolitiska må-

len (Tid för Kultur 2009) – museernas uppdragsgivare målsättningar. Min tolkning 
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var att vissa informanter höll fast vid institutionens interna jargong som verkade 

härstamma från interna målsättningar, uppdrag, styrdokument eller från ovan-

nämnda kulturpolitiska målsättningar.  

Under mina första kontakter med Upplansdmuseets korresponderade jag med 

chefen för samlingsenheten, Berit Schütz. I ett e-postbrev från den 11 februari 

2014 gav hon sin syn på varför museet inte rent konkret arbetar med ett hbtq-

perspektiv, och detta trots en insamlingspolicy som uppmanar att beakta aspekter 

såsom sexualitet och genus. För det första menade hon att museet arbetar med att 

integrera flera röster än bara hbtq-personers och att hbtq-perspektivet således om-

fattas av det något bredare mångfaldsperspektiv. Hon påstod också att mångfalds-

perspektiv är ett förhållandevis nytt sätt för museerna att arbeta, vilket förklarar 

varför det nya arbetssättet inte sipprat ned till den praktiska verksamheten och 

därmed förblir osynligt i samlingarna (e-postbrev Berit Schütz 2014.02.11). Fastän 

många insatser görs för att uppmuntra museer till att ta till sig andra perspektiv 

genom deltagande i konferenser, projekt och dylikt verkar dessa satsningar ha 

fastnat på en strukturell nivå. Dess effekter tycks således inte alltid har nått alla 

verksamhetsdelar eller till utåtriktade databaser. Det senaste bekräftades också vid 

mina systematiska sökningar i ett par utvalda offentliga databaser med förvalda 

begrepp som exempelvis ”hbt”, ”lesbisk” eller ”transperson” som generade nästan 

inga relevanta resultat19. 

Under intervjuerna konstaterade jag att användandet av hbtq-begreppet eller 

hbtq-perspektiv inte var lika självklara begrepp som jag hade förväntat mig. Under 

våra kontakter refererade informanterna med jämna mellanrum till andra perspek-

tiv än hbtq-perspektivet, som jag höll mig till. Mångfaldsperspektiv och genusper-

spektiv var de mest förekommande och som ofta tycktes inrymma hbtq-

perspektivet. Användandet av olika begrepp kan peka på att alla inte var lika be-

kväma och förtrogna med hbtq-perspektivet. Valet av begrepp speglar förmodlig-

en hbtq-perspektivets ställning inom institutionen och kan nog ge en fingervisning 

av samlingsverksamheter och tillhörande museitjänstemännens kunskapsnivå om 

hbtq-frågor. Det blev således ingen överraskning att de museer vars informanter 

inte verkade vara riktigt bekväma med begreppen arbetade på de museer där detta 

perspektivs frånvaro var som tydligast. En annan tolkning skulle kunna vara att de 

istället för att tala om hbtq-perspektivet ville informanterna lyfta fram ett mer ut-

vecklat område, som exempelvis genusperspektivet. 

                                                 
19 Sökningar genomförda i Digitalt Museum, den svenska versionen 2014.12.02, Världskulturmuseernas 

Carlotta 2013.12.02, Tekniska museets databas (K-Samsök) 2013.12.02, Sörmlands museums bild- och 

föremålsdatabas 2013.12.03, Historiska museets databas (K-Samsök) 2013.12.03, Västergötlands mu-

seums databas 2013.12.05, Sjöhistoriska museets databas 2014.01.25 samt Malmö museer (Carlotta) 

2014.01.14. Följande sökord testades: hbt, lesbisk, queer, trans, transperson, transsexuell, homosexuell 

samt homosexualitet. Alla sökningar gjordes som ”enkla sökningar” utan att särskilda sökinställningar valts 

ut.  
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Perspektivhierarki 

Den ovan diskuterade begreppsförvirring tycks kunna leda till att skapa perspek-

tivhierarkier som konkret innebär att vissa arbetssätt blir mer synliga, får mer 

uppmärksamhet och tar mer plats än andra. Det var något Linda, Anna och i viss 

mån Maria vittnade om (Linda 2014.03.13; Anna 2014.03.19; Maria 2014.03.17). 

De andra informanterna verkade inte känna igen deras erfarenheter och tycktes 

inta en försiktigare hållning i den frågan som gav intrycket att vara en känslig 

fråga. Att jag fick uppfattningen att det rörde sig om en känslig fråga kan bero på 

en outtalad hierarki skulle gå tvärtemot museernas inkluderingsmål och allas lika värde. 

Linda konstaterade att det, i dagens museilandskap, används för många per-

spektiv som tar ut varandra. Hennes erfarenhet pekar på att perspektiv ofta ställs 

emot varandra – i synnerhet i resursanseende (Linda 2014.03.13). Ojämlikheter i 

fördelning av medel på Kulturparken Småland kunde Maria förklara med museer-

nas styrningsmodell. Museernas mål formuleras i regionala kulturplaner som defi-

nierar prioriteringsområde som är viktiga då dessa kan ge ekonomiskt stöd och 

som museerna ständigt måste förhålla till. Propåer kan komma uppifrån exempel-

vis från regionförbundet och orsaka att vissa perspektiv läggs fram som mest prio-

riterade. Som exempel nämndes barn och ungdom eller mångfaldsperspektiv (Ma-

ria 2014.03.17). Anna var inne på samma linje då hon också hade noterat per-

spetivhierarkier där, enligt hennes ordning, hbtq-perspektiv kom nästsist efter 

funktion och före ålder. Orsaken till perspektivkonflikten tycks bottna i en ojämn 

resursfördelning i och med att vissa perspektiv ges mer utrymme när det gäller 

antal stora projekt (Anna 2014.03.19).  

Den etniska mångfalden upplevs vara ett exempel på ett privilegierat perspektiv 

på Västergötlands museum. Linda berättade att det tycks vara lättare att få medel 

för att genomföra mångfaldsfrämjande projekt än hbtq- eller genusprojekt. Detta 

skyllde hon på samhällets rådande homofobiska klimat och förklarade att:   

Hbtq upplevs som väldigt farligt. Jag förstår inte det, men det verkar som majoritetssamhället 
upplever hbtq som väldigt farligt. Jag har funderat många år över det och kommit fram till att 
det som upplevs som farligt är just att hbtq utmanar normen. Det här är inget problem för oss 
som är vana vid att tänka kritiskt kring normer, men det verkar vara för de andra. Etnicitets-
perspektivet å andra sidan utmanar absolut inte normen. Till följd av det upplevs inte etnici-
tetsperspektivet lika utmanande för patriarkatet. Orsaken till att etnicitetsperspektiv prioriteras 
är att det är lättare att jobba med någonting som inte ifrågasätter kärnfamiljen och männens 
makt (Linda 2014.03.13).  

Perspektivkonflikten upplevdes tydligt under arbetet med ”Kulturella identiteter”, 

berättade Linda under intervjun. Detta projekt skulle, precis som det förra som genom-

fördes 2005 (Sunnevång& Wahss 2005), ha handlat om genus men då arbetsgrup-

pens chef förstod att ett sådant projekt inte skulle få pengar, föreslog hon att istäl-

let döpa om projektet till kulturell identitet som de facto inkluderade etnicitet.  
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Insamlingspraxis  

För att underlätta läsningen har jag delat in insamlingsmomentet i tre teman, som 

motsvarar varsin etapp under en vanlig accessionsprocess – urval, dokumentation 

och klassifikation. I praktiken kan dessa givetvis överlappa varandra, och likaså i 

den text som följer, då tydliga gränsdragningar mellan faserna sällan är möjliga. 

Bara två informanter, Christian och Tina, gav affirmativa svar till frågan om de 

ansåg att Nordiska museet, respektive Arbetets museum tillämpar ett hbtq-

perspektiv. Då det visade sig att enbart tre av sju museer besitter hbtq-material 

som gjorts sökbart då det klassificerats under sådan kategori kommer jag i första 

hand att analysera hur dessa insamlings- och dokumentationsprojekt har genom-

förts. Syftet med detta avsnitt är att åskådliggöra de nuvarande insamlingspraxisar 

som tillämpas, informanternas inställningar och tankar kring insamling av kultur-

arv med koppling till hbtq-personer och deras historia samt på vilket sätt detta 

material synliggörs och görs tillgängligt för allmänheten. Passiva och aktiva in-

ställningar till nyförvärv – urval  

En första indelning kunde göras utifrån de undersökta institutionerna inställning 

till insamling. Majoriteten av museerna tillämpar en passiv insamling, som till 

skillnad från en aktiv praxis, är beroende av allmänhetens gåvor, eller i Historiska 

museets fall, Riksantikvarieämbetets utdelning av material i anknytning till arkeo-

logiska utgrävningar (Johan 2014.03.24). Utöver Historiska museet uppgav 

Anna
20

, Linda, Maria och Monika att deras respektive institutioner huvudsakligen 

tillämpar samma passiva samlingstrategi (Anna 2014.03.19; Linda 2014.03.13; 

Maria 2014.03.17; Monika 2014.03.03). Motsatsen till detta är ett arbetssätt som 

brukar kännetecknas av att museet samlar utifrån egendefinierade kriterier och 

aktivt söker att få tag i material som uppfyller ett bakomliggande syfte. Det är det 

arbetssätt som föredras av Nordiska museet och Arbetets museum (Christian 

2014.03.06; Tina 2014.03.12). Härnäst kommer jag att, utifrån mina informanters 

utsagor, ta upp några problem angående insamling av hbtq-material och passiv 

insamling för att, i ett senare skede under kapitlet knyta an till framför allt Christi-

ans, och i viss mån Tinas berättelser om hur aktiva insamlingsprojekt brukar gå till 

på Nordiska museet respektive Arbetets museum.  

Vid en passiv insamlingspraxis brukar allmänheten höra av sig och erbjuda sig 

att donera föremål, arkivalier, fotografier eller berättelser till en kulturhistorisk 

institutions samlingsenhet. Svårigheten med en passiv insamlingspraxis tycktes 

vara att museer alltid blir erbjudna samma typ av föremål. När Monika beskrev 

hur insamlingsprocessen brukar ske på Sjöhistoriska museet medgav hon att det 

sällan händer att de får ta emot något ”originellt eller annorlunda” då ”museet er-

bjuds det som det brukar bli erbjudet” (Monika 2014.03.03). Lindas berättelse 

                                                 
20 Anna kvalificerar Upplandsmuseets insamlingspraxis som aktiv då mycket forskning bedrivs vid museet. 

Denna verksamhet generar dock sällan föremål, utan intervjuer och kunskap (Anna 2014.03.19).  
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förstärkte känslan av att allmänhetens gåvoförslag inte lyckades berika samlings-

bestånden med nytt material eller bidra med ny kunskap. Under tiden Linda var 

ansvarig för Västergötlands museums samlingsenhet noterade hon att det mest 

förekommande föremål lokalbefolkningen erbjöd sig att donera till museet var 

gamla sten- eller gjutjärnsmanglar. Det var något som hon under intervjun fann 

rätt komiskt då hon var väl medveten om att anledningen till gåvorna handlade om 

att allmänheten försökte bli av med en platskrävande utrustning (Linda 

2014.03.13). Anna, min informant på Upplandsmuseet, reflekterade över gapet 

mellan museernas behov och publikens motiveringar till att skänka gåvor till 

dessa:  

Problemet är att majoriteten av det vi får in speglar 1800-talet, tidigt 1900-talet och då var 
inte hbtq-berättelser synliga. Min känsla är att allmänheten inte tror att museet är intresserat 
av den typen av föremål – i publikens ögon är museet enbart angeläget om att få gamla saker 
(Anna, 2014.03.19). 

Anna anser vidare att om museet vill få in hbtq-material i sina samlingar kan dessa 

omöjligt förlita sig på allmänhetens gåvor. Hon föreslog istället att:  

... För att vi på något sätt ska få in något hbtq-perspektiv i samlingar krävs det ett projekt 
med ett sådant syfte. Jag menar alltså att vi inte ska sitta och vänta på att vi ska få föremål el-
ler bilder från allmänheten (Anna 2014.03.19). 

Hennes slutsats var då att anledningen till hbtq-samhällets underrepresenterade 

status i museernas aktuella nyförvärv kan kopplas till museernas passiva insam-

lingspraxis. Anna menade också att det är orimligt att förvänta sig att allmänheten 

kommer med passande material och förespråkade istället riktade projektbaserade 

insatser.  

Att använda bias-begreppet i de fall Linda, Monika och Anna kommenterade 

känns angeläget. Bias begreppet så som diskuterat i Carruthers antologi (Carrut-

hers 1987) beaktar inte externa aktörers bias. Detta har nog sin förklaring i att 

dagens museala verklighet ser annorlunda ut än vad den gjorde för ett trettiotal år 

sedan. Dåtidens nyförvärv accederades nästa uteslutande på museernas initiativ 

och dominerades inte som idag av en passiv inställning till insamling. Det är såle-

des allmänhetens bias som enligt Linda handlar om allmänhetens felaktiga idéer 

om vad ett museum är intresserat av att ha i sina samlingar (Linda 2013.03.13). 

Ett museum har varken plats, personalresurser eller ekonomiska medel för att 

kunna tacka ja till alla erbjudanden. Att välja ut vilka föremål, arkivalier, fotogra-

fier eller berättelser som kommer att få plats bland resten av museets samlingar är 

en grundläggande uppgift för museerna. Även om nyförvärven är resultat av gåvor 

från externa aktörer måste ibland museerna tacka nej till dessa. Därför bör museets 

roll vid förvärv av allmänhetens gåvor inte underskattas. Linda berättade till ex-

empel att under sin tid som chef för Västergötlands museums samlingsenhet kom 

det upprepade gåvoerbjudanden som gällde manglar. Museet hade då ingen möj-
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lighet att ta emot alla mangelexemplar som erbjöds, utan godkände enbart de som 

på ett eller ett annat sätt utmärkte sig från de andra. För att underlätta de urval 

samlingsenheten ställs inför vid varje potentiell nyförvärv, vare sig det handlar om 

riktade projekt eller gåvoerbjudanden, använder många museer idag olika sorters 

förvärvsunderlag i form av check-listor eller insamlingspolicy.  

En insamlingspolicy eller check-lista är ett dokument för internt bruk, fram-

ställt i enlighet med kulturpolitiska målsättningar, museets uppdrag, politiska be-

slut eller egna prioriteringsområden som ämnar underlätta urval vid potentiella 

nyförvärv och därmed se till att dessa inte sker slentrianmässigt. Gemensamt för 

museernas riktlinjer vad gäller insamling är mångfaldsfrämjande och bejakande av 

samhällets pluralitet. Detta i enighet med de nationella kulturpolitiska målen som 

formulerades i propositionen Tid för Kultur (2009/10:3, s 26). Trots att de ovan-

diskuterade dokumenten inte menar uttryckligen att ett hbtq-perspektiv bör tas i 

anspråk vid insamlingar, stipulerar dessa ändå att museer ska försöka spegla sam-

hällets kulturella och etniska sammansättningar genom att arbeta utifrån olika per-

spektiv. 

Bara tre museer bland de sju utvalda använder sådana dokument. Upplands-

museet, Nordiska museet och Sjöhistoriska tycks vara de enda museerna där varje 

potentiellt nyförvärv prövas mot en insamlingspolicy. Gåvoförfrågningar diskute-

ras också, om en sådan möjlighet erbjuds, under försvarskommittéers regelbundna 

sammanträdanden (Föreläsning Cecilia Bygdell 2013.11.05 ; Monika 2014.03.03).  

Att arbeta utifrån en insamlingspolicy kan dock medföra svårigheter. För att 

exemplifiera de begräsningar ett sådant arbetssätt kan medföra tänker jag använda 

mig av Upplandsmuseets. Till följden av den externa granskningen som gjordes på 

Upplandsmuseet under 200621 i syfte att få en bild över hur genusperspektivet till-

lämpats på museet, bildades en förvärvskommité och en check-lista som definierar 

kriterierna vid nyförvärv togs fram (Seminarium Nobelmuseet – Cecilia Bygdell 

2013.11.05). Dessa kriterier är: profilområden, tid, rum, kontext, material, form 

och te 

nik, generation (åldersperspektiv), etnicitet, genus, sexualitet, representativitet 

och social miljö (Seminarium Nobelmuseet – Cecilia Bygdell 2013.11.05)22. Hbtq-

perspektivet skulle enligt min tolkning falla under antingen genus eller sexualitet 

beroende på infallsvinkel.  

Rent konkret används Upplandsmuseets insamlingspolicy som en kom-ihåg 

lista över aspekter som bör beaktas vid accessioner, som ett sätt att uppmana sam-

lingsenheter till att fokusera på kvaliteten i stället för kvantiteten. Givetvis kan 

inget föremål pricka in alla kategorier och det var, enligt Anna, inte heller me-

                                                 
21 Utöver insamlingen och klassificeringen granskades Kulturmiljövårdens utredningar av byggnadsminnen, 

den arkeologiska avdelningen, hemslöjden, friluftsmuseet Disagården (Simonsson 2008, s. 7).  
22 Eventuella revisioner kan ha skett sedan seminariet och nya kriterier kan ha tillkommit, vissa tagits bort 

eller omformulerats (e-postbrev Anna 2014.09.19).  
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ningen med implementeringen av dokumentet. Hon menade att det ska ses som ett 

hjälpmedel vid beslutsfattande och att det under inga omständigheter används av 

antikvarien som check-lista under det obligatoriska samtalet med givaren som 

följer ett gåvoerbjudande (Anna 2014.03.19). Givaren blir alltså inte rakt ut till-

frågad om att exempelvis uppge information om sexuell läggning eller dylikt, utan 

det måste bli, enligt Anna, en information som givaren själv kommenterar. De 

uppgifter jag fick av Anna stämde överens med Berit Schütz beskrivning av hur en 

gåvoaccession brukar gå till på museet. Att självmant skänka något med koppling 

till deras sexualitet är nog något privatpersoner sällan väljer att göra, noterade 

Berit Schütz i e-postbrevet (2014.01.31). Berit Schütz formulering känns lite 

olyckligt då det känns som att hon enbart menade att hbtq-material handlar om 

föremål med koppling till personens sexualitet. I ett senare mejl klargjorde hon att 

”sexualitet” borde förstås på ett generellt plan, på samma modell som Upplands-

museets nyförvärvskriterie med samma namn (e-postbrev Berit Schütz 

2014.02.04). Genusforskaren Wera Grahn betonar också att frågorna som ställs till 

givaren eller brukaren utgör en grundläggande premiss för att kunna synliggöra 

genus – ”Ställs inga genusrelevanta frågor skapas heller inga genusrelevanta svar” 

(Grahn 2007, s. 17). 

Trots insamlingspolicyns uppmaning att beakta aspekter om genus och sexua-

litet har Upplandsmuseet hittills aldrig tagit emot något material som har kunnat 

falla in under dessa kategorier och därmed klassificerats som hbtq sedan museet 

började använda dokumentet (Anna 2014.03.19). Enligt mig tyder detta på ett tyd-

ligt gap mellan å ena sidan den officiella hållningen, dvs. museets insamlingspo-

licy, och å andra sidan hur det verkligen går till.  

 Konkreta anvisningar för att i en gåvosituation kunna utnyttja insamlingspoli-

cyn tycks saknas och vore önskvärt om dokumentets fulla potential ska utnyttjas. 

Då frågor om en människas sexuella läggning, könsuttryck eller könsidentitet 

tycks i dagsläget beröra för känsliga områden för att kunna ställas rakt ut (Anna 

2013.03.19) måste intendenterna hitta andra vägar för att hitta eventuella hbtq-

kopplingar till det material som erbjuds. Här tycks bias begreppet också väl kunna 

komma till användning. Den här gången avses museitjänstemannens bias vid den 

nyss beskrivna situationen. Denna bias kan ta olika uttryck. Den första sortens 

bias kan handla om intendentens inställning gentemot hbtq-perspektiv. Anser 

denne att det perspektivet inte är viktigt eller berör obehagliga ämnen i detta avse-

ende kommer inga relevanta frågor att ställas. Det kan också handla om otillräck-

liga kunskaper och bristfälliga rutiner vad gäller att hitta ett sätt som får giva-

ren/brukaren att berätta om eventuella hbtq-kopplingar samtidigt som en respekte-

rar personens integritet.  

Att använda sig av en insamlingspolicy eller att inte göra det tycks inte göra 

en avgörande skillnad vad gäller utökningen av samlingsbeståndet utifrån ett hbtq-

perspektiv. Med tanke på Upplandsmuseet kan en dra slutsatsen att ett sådant do-

kument med uttryckta accessionskriterier inte är någon garanti på att ett museums 
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samlingar kompletteras med hbtq-material. Arbetets museum var å andra sidan ett 

exempel på ett museum som lyckats integrera ett kritiskt förhållningssätt till nor-

mer, däribland heteronormen, och detta utan insamlingspolicy (Tina 2014.03.12). 

En hög kunskapsnivå och välintegrerade kärnvärden - Arbetets museum arbetar 

utifrån parollen alla människors lika värde – tycks vara en vinnande strategi (Ar-

betets museum 2013, s. 15). Att museet utmärker sig var dock ingen stor över-

raskning då Arbetets museum har sedan starten 1991 profilerat sig som en institut-

ion som arbetar utifrån ett underifrånperspektiv med en stark tradition av att arbeta 

med genusperspektiv som på senaste åren utvecklats till ett normkritiskt inriktat 

arbete. 

Då Christian själv hade arbetat med en av Nordiska museets riktade insatser 

för att få in ett hbtq-perspektiv i museets samling kommer jag härnäst att använda 

mig främst av hans skildring av projektet. Resultaten av museets senaste in-

samlings- och dokumentationsprojekt med hbtq-tema är sökbara på plattformen 

Digitalt Museum där allmänheten får ta del av ett fyrtiotal bilder tagna under mu-

seets Pride-dokumentationer23. Nordiska museet är som bekant den enda institut-

ionen medlem i Digitalt Museum som räknar hbtq-material bland sina samlingar. 

Nedan kommer jag att titta närmare på hur en sådan riktad samling tagit form. 

Alla posterna, förutom en som skildrar en skäggworkshop som anordnades under 

2011 års upplaga av Stockholms Pridefestival, syftar till att dokumentera Euro 

Pridefestivalen som ägde rum i augusti 2008. Festivalen gick av stapeln tio år efter 

Stockholms första Pridefestival som 1998 då också gästade EuroPride.  

I ett e-postbrev från 2014.01.27 redogör Christian, initiativtagare till in-

samlingen, för hur idén till projektet växte fram ur insikten att Nordiska museets 

samlingar saknade hbtq-personernas kulturav. För att förändra detta bestämdes att 

genomföra ett mindre dokumentationsprojekt under Pridefestivalen då två inten-

denter, en praktikant samt en fotograf deltog i Pridefirandet, gjorde observationer, 

intervjuer, fotograferade samt samlade in föremål. Olikt de ordinarie dokumentat-

ionsprojekt som planeras flera år i förväg blev detta resultatet ett spontant projekt 

då han fann det angeläget och rätt i tiden.  

Jag fick under intervjun reda på att Christian själv tillhörde hbtq-samhället. 

Denna information gavs i samband med att informanten förklarade att projekt-

gruppen inte använde sig utav någon hbtq-referensgrupp eftersom han själv fick 

agera referens i egenskap av hbtq-person och samtidigt en van Pridebesökare. 

Konceptet av bias som introducerades tidigare i uppsatsen är ett verktyg för att 

problematisera förhållandet mellan museets föreställda objektivitet och musei-

tjänstemannens inneboende subjektivitet (Robertson 1987). I det nyss nämnda 

fallet skulle detta kunna falla inom ramen av det jag väljer att kalla ”positiv bias”. 

I Robertsons artikel och i resten av antologin betraktas bias mest utifrån sina skad-

                                                 
23 Digitalt Museum, den svenska versionen, sökord: hbt [2014.09.26].  
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liga influenser på museets verksamheter. Dock missar Robertson att personalens 

bias kan också, i vissa fall, gynna museet i fråga. Nordiska museets insamling 

under EuroPride kan vara ett tecken på att bias inte nödvändigtvis bär på en nega-

tiv laddning. Med detta menar jag att det är högst troligt att Christians tidigare 

erfarenheter som hbtq-person kan ha influerat honom och kanske bidragit till att 

han blev initiativtagare till förvärsprojektet. Överlag lär hbtq-personer, då de inte 

faller in i normen, vara mer medvetna om museets heteronormativa ramverk än 

museitjänstemän tillhörande majoritetssamhället. Wera Grahn menar, att en ensam 

eldsjäl inte har möjlighet att förändra en institutions arbetssätt och poängterar att 

ledningens engagemangs och drivkraft är avgörande (Grahn 2007, s. 40). Trots att 

Grahn talar om genusperspektivets implementering kan paralleller dras till hbtq-

perspektivet och förmodligen andra perspektivförskjutningar. Jag menar alltså att 

Christian förmodligen inte drivit detta projekt ensam, utan att han med stor sanno-

likhet fick stöd uppifrån.   

Det bör dessutom tilläggas att Nordiska museet då inte var det enda museet 

som uppmärksammade EuroPridefestivalen – majoriteten av Stockholms museer 

inklusive bland andra Sjöhistoriska museet, Hallwylska museet och Tekniska mu-

seet var en del av den ”hbtq-vågen” som i anslutning till EuroPride hade intagit 

Sverige och blev, med Christians ord, en ”tankeväckare för många museer” 

(Christian 2014.03.06). Den bild som Christian beskriver återfinns också i Steorns 

artikel (Steorn 2010, s. 119). Däremot var Nordiska museet det enda museet som 

tänkte bortom utställningsmediet24 och anlade ett långsiktigt perspektiv på sitt pro-

jekt genom att dokumentera EuroPridefestivalen och inkorporera denna till sina 

samlingar. Bias har i detta fall fått en positiv inverkan då det bidrog till att doku-

mentera en hittills föga dokumenterad del av Sveriges sociokulturella historia. 

Innehållet och därmed Nordiska museets urval av material har i efterhand kri-

tiserats av bland annat Patrik Steorn (Steorn 2010; 2012) och av Lotta Fernstål i 

Jämus-rapporten (Fernstål 2011, s. 33). En enkel sökning på hbt
25

 i Digitalt Mu-

seum genererar 48 träffar med koppling till EuroPride, alla tillhörande Nordiska 

museet, såsom regnbågsflaggor i olika storlekar, över hälften av föremålen består 

dessutom av organisationer och föreningars rockslagsmärken eller riktad mark-

nadsföring med en hbtq-framtoning och som delades ut till Prideparkens besökare 

som ett sätt att locka dem in till deras tält26. I ett e-postmeddelande förklarade 

Christian att han ”stod för urvalet och valde i första hand att samla in material som 

var tydligt kopplat till hbtq, där det alltså syntes på själva föremålet i form av text 

                                                 
24 Nordiska museet hade som bekant också byggt upp fotoutställningen Visa dig!-nya bilder, gamla foton som 

visades under sommaren 2008. Utställningen byggde på fotografier ur Nordiska museets egna arkiv som 

intendenterna kunde koppla till hbtq-samhället, exempelvis bilder på transpersoner eller intimt homosexuellt 

umgänge (Steorn 2012, s. 359).   
25 Anledningen till att sökningen inte gjordes på hbtq är att enbart hbt kommer upp som förslag i rull-

gardinsfältet.  
26 Digitalt Museum, den svenska versionen, sökord: hbt [2014.09.26].  
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eller färgsättning” (Christian e-postbrev 2014.01.27). Efter Nordiska museets 

Prideinsamling har andra museer runtom i landet valt att dokumentera sina lokala 

Pridefestivaler. För att nämna några av de senaste, genomförde Kulturparken Små-

land ett sådant projekt i våras under Växjös första Pridefestival och Örebro läns 

museum gjorde ett liknande projekt 2013 i samband med Örebro Pride. Min tolk-

ning av att just Pridefestivaler väljs ut och dokumenteras var att, för att använda 

Christians ord de bar på en” tydlig koppling till hbtq” (e-postbrev 2014.01.27). 

Där fanns med andra ord gott om föremål som bar på tydliga synliga markörer, i 

detta fall färgvalet eller tillhörande text vars hbtq-laddning inte kunde ifrågasättas.  

Länken till just hbtq-samhället kan vara mer eller mindre tydlig och krånglig 

att få fram. Detta kommer att diskuteras mer ingående senare i uppsatsen. I ljuset 

av det är det inte så konstigt att regionala Pridefestivaler har blivit ett populärt 

insamlingsområde. En sådan spridning kan tyda på att förändringsprocessen mot 

en öppnare och mer tolerant miljö nu har nått mindre orter, långt ifrån stora städer 

som ofta antas vara mer toleranta och vidsynta. Angående skillnaden mellan stad 

och landsbygd, betonade Linda att det stundtals homofobiska samhällsklimatet 

också kunde uttrycka sig genom personalens homofobiska bias. Hon menade att 

de fördomar som finns i samhället utanför finns också på museet, vilket inte är så 

konstigt i sig då museet, enligt den nya museologin, är inget mer än en spegling av 

samhället (Linda 2014.03.13).  

Att museer intresserar sig för hbtq-samhället är i grund och botten en positiv 

förändring. Att enbart representera hbtq-personer genom dokumenteringar gjorda 

under Pridefestivaler är däremot problematiskt. Pridefestivaler är visserligen vik-

tiga för hbtq-personers kamp för lika rättigheter men risken är dock att hamna i en 

andreifiering av hbtq-samhället orsakat av en uppdelning mellan ”de” – hbtq-

samhället och ”vi” - majoritetssamhället. Genom att enbart fokusera på homosex-

uella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter 

befästs dessutom den stereotypiska föreställningen om att enbart hbtq-personer 

deltar i Prideveckan och detta evenemang presenteras de facto som något typiskt 

för hbtq-samhället
27

. En annan kritik som kan riktas mot Pridefestivaler som privi-

legierat dokumentationsämne kan vara att det medför ett osynliggörande av de 

hbtq-personer som inte deltar i Pridefestivaler i Sverige.  

Genom att använda sig av den typen av manifestation som ett sätt att inklu-

dera hbtq-samhället, undviker museet dessutom att problematisera hbtq-personers 

vardag för att istället fokusera på ett sammanhang som i allmänhetens ögon brukar 

förknippas med en stor och glad folkfest. Detta medför ett osynliggörande av 

hbtq-samhällets kultur som enligt mig understrycker det avvikande och utmär-

kande drag som skiljer minoriteten, men också utesluter frågor om könsidentitet 

                                                 
27 Detta är baserat på Nordiska museets material sökbart på den svenska versionen av DigitatMuseum (senaste 

sökning gjordes 2014.09.22).  
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och könsuttryck. Den diskriminering, transfobi eller lesbofobi hbtq-personer ut-

sätts för under resten av året förblir osynliga för allmänheten. De kulturhistoriska 

institutionernas ställning som normgivande institutioner skulle i stället kunna an-

vändas för att motverka fördomar genom att medvetandegöra allmänheten om 

hbtq-personers livsvillkor. Detta är viktigt utifrån ett demokratiskt perspektiv, då 

museet kan spela en roll i att bredda bilden av hbtq-personer. Det är därför av cen-

tral betydelse att museerna visar att, för att återigen citera Vanegas, ”most gay 

men are more likely to use a steam iron than a cock ring” (Vanegas 2010, s. 164). 

Angela Vanegas menar att en vanlig stereotyp är att förminska homosexuella 

mäns och lesbiskas identitet till deras sexualitet och noterade att många inom mu-

seivärlden förstår hbtq-material som synonym för objekt med direkt koppling till 

sexualitet (Vanegas 2010, s. 164). Hon menar således att hbtq-personers kulturarv 

inte bör reduceras till objekt i relation till deras sexuella handlingar, eller i det 

nyssnämnda fallet av Prideinsamlingar.  

Resten av Nordiska museets Prideinsamling består av antingen inköpta före-

mål (likadana som informanterna) eller gåvor. Fernstål och Steorns främsta kritik 

av Nordiska museets projekt riktar sig mot dokumentationsprojektets urval som 

enligt dem cementerar bilden av hbtq-samhället som konsumtionsfixerat och ma-

joritetssamhällets stereotypiska föreställningar om köpkraft och ”rosa pengar” 

(Steorn 2010, s. 135; Fernstål: 2011, s. 33).  

Både i e-postväxlingen och under intervjun med Christian diskuterades Nor-

diska museets första omfattande medvetna hbtq-insamling. Han förklarade att de 

etiska aspekterna kopplade till brukarens och/eller givarens integritet begränsar 

tillgängliggörandet av insamlingens material och därmed hindrar allmänheten till 

att kunna beskåda hela resultatet. Integritetsaspekten är ingenting som Steorn och 

Fernstål tar i beaktning. Själv håller jag med Steorn och Fernståls kritik, då jag 

anser att innehållets enformighet bör ifrågasättas i egenskap av att Nordiska mu-

seet var initiativtagare till förmodligen museisveriges första Prideinsamling som, 

till följd av det, också lär bli normbildande för framtida liknande insatser. Liksom 

Fernstål saknar jag den politiska dimensionen av Pridefestivalen, som trots allt 

ligger till grunden för Pridefestivalens och hbtq-rörelsen. Trots att Christian var en 

del av hbtq-samhället innebär det inte automatiskt att hans urval inte kan kritiseras 

eller färgas av stereotypiska influenser. Den för allmänheten synliga insamlingen 

framställs Stockholms EuroPride 2008 som en stor färgglad folkfest utan någon 

helst koppling till dess ursprungliga politiska aspekt – kampen om utökade rättig-

heter och mot diskriminering, förutom då de olika politiska partiernas pinsar28 

samt Christians intervjuer gjorda med dem. Risken är att detta bekräftar allmän-

hetens föreställning om den glada homosexuella och därmed reducerar hbtq-

                                                 
28 EuroPridesamlingen innehåller ett stort antal pinsar med partipolitiska budskap. Loggor från organisationer 

pryder också ett par stycken.  
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samhället till en homogen grupp. På samma linje påpekade Tina att det är nödvän-

digt att museet intar ett kritiskt förhållningssätt till sitt arbete: 

... det är extremt viktigt att inte förutsätta att bara för att vi jobbar med representation så har 
vi fångat de här erfarenheterna. Gruppen hbtq är lika komplex och pluralistisk som vilken an-
nan social grupp och bör därför inte förenklas (Tina 2014.03.12). 

Nordiska museets föremålsinsamling kompletterades med, i de flesta fall, inter-

vjuer med materialets brukare alternativt givare. Av etiska skäl syns bara hälften 

(50 av 100) av de insamlade föremålen och en tredjedel av fotografierna (också 

cirka 100 st.) på Digitalt Museum, men allt är dock tillgängligt på så sätt att den 

intresserade kan ansöka om att få tillgång till det materialet som ansågs för käns-

ligt för att offentliggöras på webben (Christian 2014.03.06). Då digitalt tillgäng-

liggörande av samlingar är en relativ ny företeelse saknade Nordiska museet de 

förvärvsblanketter som användes under EuroPride ett avsnitt som tog upp frågan 

om givaren/informanten godkände publicering i Digitalt Museum och är bara åt-

komlig för museets personal i den interna databasen. På grund av de nyss nämnda 

skälen har allmänheten därför enbart tillgång till en ”neutral” del av dokumente-

ringen som inte riskerar att äventyra givarnas och/eller informanternas integritet.  

Under intervjun med Christian fick jag reda på att Nordiska museets Pridein-

samling inte var museets första hbtq-insamlingsprojektet. Tretton år tidigare, i 

samband med de första registrerade partnerskapen, gjordes en fotodokumentation 

vars resultat inte heller är sökbart på den nätbaserade plattformen Digitalt Mu-

seum29. Av samma anledning som EuroPride dokumentationen är dessa bilders 

sökbarhet lika begränsat och enbart synliga i Primus, det registreringssystem mu-

seet arbetar med. Då det har gått några år sedan de två ovan nämnda projekten 

genomfördes undrar en varför Nordiska museet inte har kontaktat de avbildade 

personerna för att undersöka möjligheten till att uppdatera avtalet mellan gi-

vare/brukare och museet när det gäller godkännande av digital publicering. 

Christian uppger att han är medveten om detta, men nämner tidsbrist som förkla-

ring till att detta ännu inte har gjorts30. 

För att skydda givarens och/eller brukarens integritet intog Nordiska museet 

2012 en restriktiv policy när det gäller publicering av namn kopplat till uppgifter 

                                                 
29 Digitalt Museum är den webbaserade version av databassystemet Primus som används för internt bruk. 

Digitalt Museum hämtar alla sina poster från Primus.  
30 I stället för att kontakta givarna/brukarna skulle museet, enligt Christian, vid publicering på Digitalt Mu-

seum också kunna gå igenom posterna i Primus för att flytta känslig information till fält som går att osynlig-

göras. Om den som har katalogiserat EuroPride-materialet fört in presonliga informationer såsom giva-

rens/brukaren namn i ett av postens fritextfält kommer dessa uppgifter vid en publicering på den webbaserade 

versionen av databasen att göras synliga för allmänheten. Detta eftersom fritextfälten inte kan väljas bort vid 

godkännande för webbpublicering. Den enda lösningen skulle då i dagsläget vara, enligt Christian att gå 

igenom ”en del av de poster som inte ligger ute, och där anonymisera själva katalogiseringen/historiken och 

sedan att offentliggöra posten genom att välja att inte visa namnposten” (e-postbrev Christian 2014.09.22). 

Detta har dock inte gjorts ännu.  
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om sexualitet, hälsa, etnisk tillhörighet, religiös eller politisk övertygelse31. Där-

med lägger inte museet ut personers namn utan att i förhand fått tillstånd om det 

(e-postbrev Christian 2014.01.27). Om de bilderna tagna under EuroPride eller vid 

registrering av partnerskap publiceras på Digitalt museum utan den berörda män-

niskans medgivande eller vetskap kan museet råka offentliggöra dennes sexuella 

läggning, könsuttryck eller könsidentitet. Inte alla hbtq-personer kan eller vill dela 

med sig denna information. Det är därför Christian förklarade att Nordiska museet 

är ytterst försiktigt med publicering av hbtq-material som kan riskera att ”outa” en 

person.  

Att dokumentera hbtq  

Efter urvalsprocessen som diskuterades i föregående avsnitt är avsikten med 

kommande kapitel att problematisera nästa etapp i en vanlig accessionsprocess. 

Den datainsamling som följer urvalet är avgörande då kärnan för museets kunskap 

vilar på den information som nedtecknats i samband med ett nyförvärv och som 

bevaras och förvaras på museet (Wittgren 2013, ss. 46-47). Som nämnt tidigare 

och som Berit Schütz, chef för Upplandsmuseets samlingsavdelning menade i ett 

e-postmeddelande är den information som kommer att sparas vid donationer från 

privatpersoner beroende av vad givaren väljer eller vill berätta, men också av vilka 

frågor museet ställer i samband med gåvotillfället (e-postbrev Berit Schütz 

2014.01.31). Därför blir museipersonalens kapacitet att ställa relevanta frågor till 

givaren eller brukaren en avgörande förutsättning för att möjliggöra hbtq-läsningar 

av ett material som i första hand kanske inte hade tolkats som hbtq. Både materi-

alets relevans och personalens medvetenhet var återkommande begrepp när 

dokumentation av samlingar kom till tals.  

Relevans – det subjektiva kriteriet  

Alla museer tycks använda ett inofficiellt urvalskriterium som varken står i insam-

lingsverksamheternas check-listor, insamlingspolicyer eller styrdokument. Som-

liga informanter förstod det som, för att använda Marias ord, en ”förnuftsgrej”, 

men majoriteten kallade det för relevans. Relevans var ett återkommande begrepp 

som informanterna använde för att beskriva det avgörande kriteriet vid beslut om 

nyförvärv liksom dokumentering och klassificering. I denna kontext handlade re-

levans om huruvida uppgifter om sexuell läggning, könsuttryck och könsidentitet 

skulle figurera i museets bildarkiv, föremålsregister, berättelsesamling eller arkiv. 

Det argument som fördes fram var att museet inte har möjligheten att täcka alla 

aspekter av ett objekt, arkivhandlingar eller företeelse och blir då tvungen att göra 

                                                 
 



 59 

ett urval utifrån uppdrag, målgrupp eller projekt samt välja ut vilka uppgifter som 

kommer att föras in i museidatabasen och bevaras för kommande generationer. 

Därför kan information om en eventuell hbtq-koppling falla bort vid katalogise-

ringen då denna inte ansågs relevant.  

Bias–teorin menar att relevansargumentet, då varje beslut tas av individer, är 

baserat på en subjektiv känsla som är beroende av tid och rum (Robertson 1987, s. 

6). De uppgifter intendenterna anser försvarsbara och motiverade idag är färgade 

av tidstypiska museologiska trender och personliga inställningar. Hur och vem 

bedömer då om vilka uppgifter som är relevanta och vad kan det få för konse-

kvenser? För att exemplifiera detta kommer jag att härnäst diskutera Nordiska 

museets samling om Sighsten Herrgård.  

I början på 1990-talet tog Nordiska museet emot ett trettiotal objekt32, framför 

allt kläder, smycken och skor, som tillhört modedesignern Sighsten Herrgård 

(1943–1989). Sighsten Herrgård var den första offentliga person som i Sverige 

kom ut om att han var Hiv-smittad. Det insamlade materialet består av ett urval av 

kreationer och plagg som reflekterar Herrgårds framträdande position som trend-

sättare på 1970- och 1980-talet (Christian 2014.03.06). Christian kommenterade 

under intervjun att trots att Herrgårds sexuella läggning och bortgång i sviterna av 

AIDS-epidemin inte var någon hemlighet vid tiden av insamlingen ansågs denna 

typ av information inte höra till projektet då detta inte var den aspekten av Herr-

gårds liv som skulle dokumenteras. En sökning på ”Sighsten Herrgård” i Digitalt 

museum bekräftar Christians utsagor och genererar därmed enbart poster som ty-

der på att Nordiska museets insamling gjordes med syfte att dokumentera Sighsten 

Herrgårds modedesignerskarriär.33 Denna information figurerar varken i beskriv-

ningar eller som sakord, utan allt material relateras till Herrgårds yrkesliv. Ringar-

na, stövlarna och konstverken finns under sakliga benämningar såsom dräkt, 

smycken eller dylikt. Som diskuterat tidigare i uppsatsen, speglar museet sam-

hällets sociokulturella klimat och de museitjänstemän som då ansvarade för do-

kumenteringen och registreringen av Sighsten Herrgårds föremål ansåg att denna 

aspekt inte var relevant och lät därför bli att föra denna information in i databasen. 

Sixten Herrgårds samling nämndes också under intervjun med Linda som hade 

klara åsikter om detta och ansåg att det var en skandal att Nordiska museet inte 

hade i efterhand kompletterat insamlingen med fakta som kunde leda till Herr-

gårds viktiga roll i kampen mot Aids (Linda 2014.03.13).  

Christian menade dessutom att Nordiska museet äger textilier från en damast-

vävare vars homosexualitet är välkänd bland personalen, men detta är en informat-

ion, som liksom fallet av Sixten Herrgårdhs kollektion inte togs med vid doku-

                                                 
32 Vissa poster refererar också till arkivalier med koppling till Sighsten Herrgårds samling. Av den informat-

ion som finns på Digitalt Museum handlar det om exempelvis modebilder eller klippdockor.  Arkivalierna är 

dock inte tillgängliga på Digitalt Museum (2014.06.14).   
33 Digitalt Museum, den svenska versionen, sökord: Sighsten Herrgård [2014.06.26]. 
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menteringen. Vid intervjutillfället angav Christian själv att detta var en svår fråga 

och att vid föremålsnivå kan kännas krystat att tagga34 en duk som homosexuell. 

Han rekommenderade därför att skapa en personpost – som då skulle vara länkad 

till föremålsposten och kunna nås därifrån. Vid den tanken uttryckte han dock 

obehag inför att klassificera människor och informerade mig om att i Primus är 

personposterna inte utformade på samma sätt som exempelvis föremålsposter. På 

grund av det kan dessa inte nås via Digitalt Museum, databasens motsvarande 

webbaserade plattform. Att använda sig av biografiska uppgifter utgör, enligt Oli-

ver Winchester, det mest förekommande sättet att tillföra hbtq-tolkningar till mu-

seer (Winchester 2012, s. 149). Anledningen till detta är att tolkningar av hbtq-

föremål är komplicerade då det är svårt att urskilja det som ”gör” att ett föremål kan 

kopplas till hbtq-personer eller deras historia. Winchester funderar över hur kopplingen 

kan se ut:  

Perhaps a figure in an object’s history was LGBT or Q or the artist or designer could be con-
sidered gay or transgender? Likewise a collector or curator who crossed paths with an object 
may have been a lesbian or bisexual? Yet, is an investigation into the biography and sexuality 
of an individual warranted or could such an endeavor be interpreted as superfluous at best and 
tokenistic political correctness at worst? What imprint, if any, can such histories leave on a 
physical object? (Winchester 2012, s. 145) 

Därmed kan ett materials band till hbtq-samhället variera i styrka och vara mer 

eller mindre svårt att upptäcka. Denna koppling kan exempelvis vara att en hbtq-

person brukat ett visst föremål, en regnbågsflagga använts i samband med någon 

Pridefestival, bilder föreställande icke-heteronormativa könsuttryck, en bisexuell 

kvinnas dagbok, men också föremål vars kopplingar till hbtq-samhället kan vara 

mer svårlästa, som exempelvis en polisuniform som kan användas av äkta poliser 

och i ett annat sammanhang bäras av en homosexuell man under en gaypride som 

då adderar ett tolkningslager till föremålet (Winchester 2012, s. 149). Detta i sin 

tur påverkar hur materialet kommer att klassificeras. Klassifikation av hbtq-

föremål kommer att diskuteras längre fram i uppsatsen. 

Då det inte har gått mer än tjugo år sedan Herrgårds ägodelar accederades be-

sitter nog dagens intendenter, eller åtminstone Christian, kunskaper om samling-

ens dolda budskap. Men vad händer om 50 eller 100 år när nästa generations in-

tendenter har ersatt dem och den kunskapen har gått förlorad?  

Som medarrangör till Växjös första Pridefestival bestämde sig Smålands mu-

seum för att bygga upp en liten utställning med ett par föremål ur museets egna 

samlingar som kan kopplas till hbtq. Majoriteten av museets samlingsbestånd till-

kom under en period som spänner sig från slutet av 1800-talet fram till ca 1960-

talet, en period då begrepp som homosexualitet, bisexualitet, transperson eller 

queer inte ens fanns och i viss mån var tabubelagda. Till följd av det står ingen 

                                                 
34 För en definition av tagga, se s. 63.  
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information om sexuell läggning, könsuttryck eller könstillhörighet uttryckta i 

samlingarna (Maria 2014.03.17).  

Det var därför Kulturparken Smålands projekts framgång vilade enbart på mu-

seipersonalens samlingskunskap. Maria förklarade hur hon gick till väga och detta 

kan kopplas till arbetet som gjordes inför Visa dig, så som beskrivet i Steorns arti-

kel där Nordiska museets intendent fick systematiskt och ”för hand” gå igenom 

materialet för att kunna hitta användbara fotografier (Steorn 2012, s. 359). Detta 

på grund av samma anledning som Maria anger nedan:  

... Vi Smålands museum har inga direkta sökvägar för att hitta hbtq-material i samlingarna, 
därför måste vi lita på människors känndedom om samlingarna. Jag fick fråga de människor 
som rör sig mycket i samlingarna om de kunde försöka projicera fram något föremål som 
skulle kunna falla in i det här temat. Eftersom det inte finns några sådana ord uttryckta får en 
på måfå sitta med registret och gissa sig fram (Maria 2014.03.17). 

Sökbarheten var ett återkommande tema bland informanterna som var eniga om 

att det troligen gömde sig hbtq-material i deras institutioners respektive samlingar, 

men, som resultat av att denna information inte hade tagits med vid accessionstill-

fället, har denna koppling försvunnit.  

En vecka efter Kulturparken Smålands inplanerade utställning i samband med 

Växjö Pride följde jag upp projektet. I mejlkorrespondensen medgav Maria att 

genomförandet av projektet inte hade varit lätt men att det ändå hade gett resultat. 

Med hjälp av ett par medarbetare hade hon gått genom kvinnofängelsets arkiv och 

pressklipp för att leta efter domar mot homosexuella och därmed fått upp ögonen 

för till synes normbrytande personer. Hon berättade också att projektet ledde till 

att hon utnyttjade The Unstraight Museums digitala plattform och lade upp en post 

om en författare som lekte med könsroller (e-postbrev Maria 2014.05.21). 

Som nämnt tidigare delar Maria och Linda Annas försiktiga hållning i frågan 

om relevans: 

Ibland kan det vara relevant att visa att hbtq-personer finns, men det får inte bli att man till 
varje pris vill lyfta den aspekten. Det är en avvägning från fall till fall, om det är relevant till 
situationen (Anna 2014.03.14). 

Hon fick medhåll av Tina som menade att uppgifter om en persons sexualitet inte 

alltid kan motiveras och i vissa fall bli överflödiga. Hon betonade att sådana upp-

gifter skulle kunna kännas angelägna om det skulle bringa mervärde i berättelsen 

eller en viktig del av den här personens identitet och utveckling. Däremot fann 

hon inte nödvändigt att exempelvis lyfta fram att en person är gay och kan jobba 

som läkare (Tina 2014.03.12).  

Vad som anses relevant att samla på eller vilka uppgifter som kommer att fö-

ras in i museernas register beror på kontextuella aspekter, såsom tid och rum. Bias 

i form av stereotyper eller fördomar liksom positiva är nästintill omöjliga att und-

vika då bakom varje beslut som fattas på ett museum står en individ som oundvik-
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ligt kommer att färgas av sin tidigare bakgrund, museologiska trender och då mu-

seet är en avspegling av samhället utanför, det som sker utanför museets väggar 

kommer således också att prägla beslutfattarens val. 

Museipersonalens hbtq-medvetenhet 

Utifrån mitt empirimaterial kom jag fram till att majoriteten av informanterna inte 

ansåg att deras institutioner tillämpade ett hbtq-perspektiv. I stället för att tala om 

hbtq-perspektiv noterade jag att informanterna föredrog att tala om en (hbtq-

)medvetenhet. Att beskriva museipersonalens förhållande till hbtq-perspektiv som 

en medvetenhet var något nästan alla informanter gjorde. Samtliga informanter, 

inklusive de som inte ansåg att deras institution tillämpar ett hbtq-perspektiv, var 

noga med att påpeka att de upplever att museipersonalen generellt uppvisar en 

påtaglig hbtq-medvetenhet. Utifrån informanternas utsagor tolkade jag denna 

medvetenhet som insikten att kulturhistoriska institutioner, på grund av museernas 

heteronormativa ramverk, hittills har brustit i att synliggöra, skildra och inkludera 

hbtq-samhällets kulturarv i museernas verksamheter och därmed viljan att för-

ändra detta. 

Utifrån mitt intervjumaterial kunde jag konstatera att graden av hbtq-

medvetenhet tycktes skifta både mellan och inom institutionerna. Vissa medlem-

mar av ett museums personalstyrka kan vara betydligt mer engagerade och pådri-

vande i att driva hbtq-frågor än genomsnittet, medan vissa andra kan till och med 

försvåra detta arbete genom uttryckt motstånd (Johan 2014. 03.24; Linda 

2014.03.13). Som ett exempel på öppet motstånd kommer jag att använda mig av 

Lindas erfarenhet på Västergötlands museum. Under arbetet med att uppgradera 

museets ämnesklassifikationssystem som bland annat resulterade i införandet av 

kategorin ”heterosexuell” – som då inte fanns i originalversionen, möttes arbets-

gruppen av oförståelse från framför allt en medarbetare som vägrade att använda 

sig av denna nya kategori vid digitalisering av fotografier. Hens vägran bottnade i 

att hen ansåg att denna nya kategori skulle enligt Linda ”sexualisera” databasen 

och att ingen var intresserad av ”det”, menat hbtq-personer. Det tycktes vara be-

svärligt för en del heterosexuella på Lindas arbetsplats att problematisera majori-

tetssamhället och inte bara peka på det avvikande35. Då Linda berättade att kolle-

gan i fråga nu hade gått i pension antog jag att hon tillhörde en äldre generation. 

Detta kan peka på ett generationsbias – att yngre museimänniskor, då genusper-

spektiv (kanske ibland till och med hbtq) idag ofta är en självklar del i många ut-

bildningar, blir då många gånger redan skolade i ett sådant synsätt när de sedan får 

anställning på museerna. En generationsskillnad, i den meningen att yngre perso-

ner kan ha lättare att ta till sig nya tankesätt.  

                                                 
35 Idag har Linda ingen makt över huruvida bilder klassificeras under ”heterosexualitet” då hon inte är chef 

längre. Men enligt henne ska det fortfarande göras.  
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Denna avvisande attityds motsats är givetvis pådrivande eldsjälar som har 

gjort hbtq-frågor till sina specialområden, såsom Linda och Christian tycks vara. 

Intressant att notera är att det visade sig att de både två tillhörde hbtq-samhället. 

Jag har svårt att se det som en tillfällighet, särskilt då samma trend märks i littera-

turen – hbtq-forskare tycks vara mer representerade i litteratur om hbtq eller queer 

i museer. Överlag lär hbtq-personer, då de inte faller in i normen, vara mer med-

vetna om museets heteronormativa ramverk – och samhällets - än museitjänste-

män tillhörande majoritetssamhället.  

Att tala om personbunden medvetenhet gör museets arbete med hbtq-

perspektivet svårare att spåra. Ett museum som vid första anblick inte verkar bry 

sig om ett sådant perspektiv kan i själva verket inrymma en eller flera medarbetare 

med hög hbtq-kompetens eller intresse som mer än gärna skulle vilja integrera det 

perspektivet. Strukturella svårigheter eller motstånd kan orsaka att deras röster 

inte alltid blir hörda. En ensam människa kan sällan orsaka strukturella föränd-

ringar på egen hand. Ledningens position och viljan att integrera ett hbtq-

perspektiv blir därför en avgörande faktor (Grahn 2007, s. 40).  

Hittills har analysen av det empiriska materialet belyst frågor om representat-

ion, framför allt om hbtq-personers kvantitativa närvaro i samlingar, i form av 

objekt kopplade till hbtq-samhället, hbtq-personers berättelser eller normbrytande 

fotografier. Tina gick ett steg längre än de andra informanterna när hon uttrycklig-

en hävdade att hbtq-perspektivet inte enbart handlar om representation. Hon me-

nade att insamling av material bara utgör en aspekt, och kanske den mest uppen-

bara, av arbetet med hbtq-perspektivet. Att problematisera heteronormativa struk-

turer och föreställningar utgjorde, enligt henne, kärnan av ett hbtq-medvetet an-

greppssätt. Samma informant beskriver nedan hur Arbetets museum inkorporerar 

ett hbtq-synsätt i sin verksamhet:  

Det kan handla om att vi gör specifika satsningar, som insamlingen som gjordes 200436 då vi 
samlade in hbtq-personers livsberättelser, eller att det är helt enkelt en del av vårt övergri-
pande normkritiska tänk som påverkar urval av berättelser, formuleringar av frågor i upprop, 
och så vidare. En medvetenhet, skulle jag säga att det handlar om (Tina, 2014.03.12). 

Hon menade alltså att Arbetets museum genomsyras av ett normkritiskt synsätt 

som omfattar både de synliga delarna av samlingsverksamheter liksom allt dolt 

arbete som ligger bakom. Museet utmärker sig från de andra undersökta institut-

ionerna då museets normkritiska arbete, och däribland hbtq-perspektivet, ses som 

en självklar utgångspunkt till all verksamhet som bedrivs där. Angående Tinas 

definition av hbtq-medvetenhet poängterade hon att urvalet av det kulturarv som 

kommer att bevaras för framtiden eller valet att belysa ett visst perspektiv inte får 

                                                 
36 Tina refererade här till insamlingen som gjordes inför utställningen Normen skaver – på jobbet är väl alla 

hetero...? som invigdes på Arbetets museum i april 2005 och som sedan turnerat i hela landet (Arbetets mu-

seum 2005, s. 5).  
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ske slentrianmässigt, utan måste vara välgrundad. Detta för att inte riskera att gå 

förbi viktig information eller exkludera vissa erfarenheter. Att välja bort ett per-

spektiv för att belysa ett annat som just då känns mer angeläget måste således vara 

resultatet av ett aktivt val och tjäna ett tydligt syfte.  

Klassifikation utifrån ett hbtq-perspektiv 

Medan dokumentation handlar om att välja ut innehållet av ett nyförvärvs meta-

data, går klassifikationen ut på att rent konkret och något förenklat koppla, med 

hjälp av ordlistor skapade för att ordna samlingsbeståndet enligt förutbestämda 

kategorier, ett par begrepp till objektet, arkivalien, fotografiet eller berättelsen. I 

sin studie om svenska museikataloger menar Bengt Wittgren att syftet med klassi-

fikationer dessutom är att garantera sökbarheten genom möjligheten att ”... åter-

söka objekt utifrån referensstrukturerna” (Wittgren 2013, s. 206).  

Då knappt hälften av informanterna uppgav att de var välbekanta med den 

verkliga användningen av respektive museums klassifikationspraxis och databas-

system kommer jag därför inte att beröra hur denna praxis går till rent praktiskt på 

de undersökta museerna. De flesta erkände att deras kunskaper inte sträckte sig 

längre än till de teoretiska diskussioner och problem förenade med att klassificera 

utifrån ett hbtq-perspektiv. Jag saknar därför det empiriska stoff som krävs för att 

föra en detaljerad analys av de undersökta museernas konkreta klassifikat-

ionspraxis och databassystem. Följande avsnitt har därför för avsikt att diskutera 

klassifikation ur ett generellt och abstrakt perspektiv genom att ta upp de problem 

som uppstår vid klassificering utifrån ett hbtq-perspektiv.  

Att tagga eller inte tagga  

Syftet med att klassificera material innebär en strävan efter att synliggöra ett visst 

kulturarv lika mycket som att det handlar om att garantera dess sökbarhet. En 

princip som vid första anblicken tycks vara enkel, men som i själva verket utgör 

ett dilemma när denna ska appliceras på hbtq-material. Som Angela Vanegas 

påpekar: 

Certainly, objects are not alive – they have no intrinsic sexuality – however, it is probably fair 
to say their users will generally be assumed to have been heterosexual, unless the objects are 
explicitly connected with lesbians and gay life, such as Gay Pride badges (Vanegas 2012, s. 
164). 

Citatet ovan belyser faktumet att föremål, till följd av det rådande heteronormativa 

ramverket, antas automatiskt bära på en sällan ifrågasatt heterosexuell laddning. 

Ett objekt utan hbtq-taggning antas således de facto besitta en heterosexuell kopp-

ling. Skulle å andra sidan föremålet klassificeras under hbtq riskerar denna in-

formation att betraktas som utpekande.  
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Christian, Anna och Linda var tre informanter som uttryckte en viss skepsis 

vid tanken att rubricera ett föremål med till synes ingen koppling till hbtq-

samhället under hbtq. Linda menade exempelvis att det kan bli svårt att tänka sig 

att anlägga ett hbtq-perspektiv på dragspelande eller kanoter, saker som vid första 

anblicken tycks sakna någon hbtq-koppling (Linda 2014.03.13). På samma linje 

menade Anna att en ska passa sig för att till varje pris vilja lyfta hbtq-perspektivet 

då det inte alltid kan motiveras (Anna 2014.03.14). Som tidigare nämnt försvarade 

Christian att duken som hade vävts av en bisexuell damastvävare inte hade taggats 

som bisexuell eftersom avsikten med insamlingen inte var att dokumentera perso-

nens sexualitet (Christian 2014.03.06).  

Problemet blir att samma duk med eller utan taggning presenterar en skev bild 

vad gäller dess kontextualisering och sammanhang. Utan taggning försvinner dess 

hbtq-laddning, särskilt då, som i dukens fall, inget på själva föremålet antyder en 

sådan koppling. Att tillägga en hbtq-taggning tolkas som krystat riskerar att redu-

cera duken till ”hbtq-duken”, vilket inte heller är önskvärt och faller nog bort på 

grund av det redan diskuterade relevanskriteriet. Att hbtq-stämpla ”neutrala” fö-

remål tycks utifrån mitt empiriska material inte i dagsläget vara brukligt i det 

svenska museilandskapet då en sådan praxis tycks vara, enligt mina informanter, 

svår att försvara ur en vetenskaplig synvinkel och anses om inte löjligt åtminstone 

krystat. Detta bekräftas av de sökningar jag genomförde i ett några offentliga och 

webbaserade databaser. De enda och få relevanta resultat var tydligt relaterade till 

hbtq-samhället. Som exempel kan nämnas en skivspelare märkt med bruksanvis-

ningar samt påklistrad namnlapp för Stockholm Gay Radio37 eller Nordiska muse-

ets redan nämnda EuroPride insamling. För att ett ting ska i dagsläget kunna tagg-

gas som hbtq tycks kravet vara en synlig koppling till hbtq-samhället. En tolkning 

till informanternas försiktighet gällande hbtq-klassificering skulle kunna vara ett 

sätt att undvika att bli anklagad för att ha fallit för ”museologiska trender”. Med 

andra ord kan det handla om medvetenheten om dagens bias och uttrycka en av-

siktlig försiktighet gentemot att okritiskt anamma nya perspektiv. Denna tolkning 

förstärks av Annas förklaring till varför utställningsverksamheters tycks ha kom-

mit längre vad gäller implementering av hbtq-perspektivet. Hon menade att ut-

ställningen som kunskapsförmedlande kanal präglas, till skillnad från samlingar, 

av en flexibilitet som ger möjligheten att haka på olika samhälleliga trender eller 

perspektivförskjutningar (Anna 2014.03.24). Här tycks det vara underförstått att 

samlingssidan inte är lika snabb på att anamma nya museologiska strömningar.  

Att samlingarna generellt halkat efter kopplar Lotta Fernstål till samlingsverk-

samheternas institutionella tröghet som medför att dessa avdelningar inte är lika 

mottagliga för förändring som de andra museiverksamheterna. Vidare påpekar hon 

att samlingsenheter präglas av ett inneboende anlag till förändringsmotstånd då 

                                                 
37  Tekniska museets webbsida, sökord: homosexuell 2013.12.02. Föremålet har accessionsnr: tm44582.  
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innehållet och arbetsprocesserna speglar sällan ifrågasätta förvärstraditioner och 

kategoriinledningar som byggts på under en lång period och som försvårar anta-

gandet av nya arbetsmetoder (Fernstål 2011, s. 31). Med tanke på att homosexu-

ella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter har 

under de senaste åren omklassificerats åtskilliga gånger, från att ha betraktats som 

kriminella, sjuka och till slut ”friskförklarade” är det inte så konstigt att dagens 

intendenter är försiktiga med nya indelningar som kan vara känsliga ur ett histo-

riskt perspektiv och föra diskussioner om tolkningsföreträde.  

Ett sätt att undvika dilemmat som oundvikligen uppstår vid beslut om hbtq-

taggning nämndes tidigare i uppsatsen. Den lösning Christian föreslog gick ut på 

att i stället för att fokusera på taggningen av själva föremålet, koncentrera sig på 

biografiska poster (Christian 2014.03.14). Dessa skulle innehålla länkar som 

kopplar arkivalien, föremålet eller bilden till hbtq-personen i fråga. Någonting 

som talar emot en sådan lösning kom upp under intervjun med Monika. Hon me-

nade att det kan bli problematiskt att dela in människor i olika kategorier och hon 

ansåg att det här var någonting som måste diskuteras och noga övervägas ur en 

etisk synpunkt (Monika 2014.03.03). Särskilt då med tanke på att giva-

ren/brukaren oftast inte själv kommer med sådana uppgifter och det tycks inte vara 

möjligt att fråga brukaren/givaren i en gåvosituation. Problemet återstår dock när 

givaren/brukaren är okända eller när det handlar om ett anonymt föremål som inte 

har någon direkt koppling till en särskild individ. Liknande frågor väcks också vad 

gäller material som berör avlidna brukare/givare som levde för flera hundra år 

sedan. Monika tog upp ett tillfälle då hon hade fått ta emot ett personarkiv som 

tillhörde en sjöman. Vid ett tillfälle kom hon över ett avsnitt då denna man skrev 

att han hade bjudit in en ung kille till sin hytt. Sättet sjömannen beskrev händelsen 

antydde att det kunde röra sig om ett fragment hbtq-historia. Att anteckna en sådan 

tolkning var otänkbart för Monika då hon försäkrade mig om att hon aldrig skulle 

våga registrera denna information i museets register. Hade sjömannen tydligt skri-

vit något om sin sexuella läggning, könsuttryck eller könsidentitet hade Monika 

däremot inte tvekat om att föra in det i databasen, men då det var väldigt outtalat 

och av rädsla för att ha felbedömt texten ignorerade hon sin känsla (Monika 

2014.03.03). I det här fallet påvisade Monika en hög medvetenhet om sin egen tid-

bias. Hon valde således att inte applicera nutida konstruktioner som sexuell lägg-

ning, könsuttryck eller könsidentitet på denna sjöman. Problemet med att i efter-

hand tillskriva människor en hbtq-identitet problematiseras av queerforskaren Ti-

ina Rosenberg och i en museal kontext av bland annat Patrik Steorn (Steorn 2010; 

2012). Rosenberg menar att det är ett problem att förklara någon homosexuell när 

denna person med störst sannolikhet var främmande med detta begrepp och inte 

bekände sig denna identitet (Rosenberg 2011, ss 27). Att tolka denna person som 

hbtq-person skulle enligt Patrik Steorn vara en grov anakronism och dessutom 

kunna leda till framtida censur och diskriminering av materialet på grund av sin 

koppling till hbtq-samhället (Steorn 2010, s. 127; 2012, s. 359). Christian menade 
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dessutom att ett offentliggörande av någons sexuella läggning, könsidentitet eller 

könsuttryck kan riskera att skada efterlevande (Christian 2014.03.06).  

Etiska frågor är starkt kopplade till klassificering av människor. Ett sätt att gå 

runt denna etiska fråga är att anonyma föremål får tolkas som hbtq istället för att 

fokusera på objektet i sig. Att ha det fysiska föremålet som utgångspunkt är precis 

tanken bakom Historiska museets senaste satsning - Polysemantiskt digitalt mu-

seisamlande. Li Kolker, Lotta Fernstål och Fredrik Svanberg utgångspunkt före-

språkar ett nytt angreppssätt som går ut på att inte låsa ett föremål i en kategori, 

utan att ta vara på föremålets flerbetydelser. Arbetsgruppen menar att ett föremål 

kan ha olika tolkningslager och de vill synliggöra dessa genom att uppdatera da-

gens klassifikationssystem som på grund av att de bygger på museernas gamla 

kategoriindelningar misslyckas med att återge föremålets komplexa och pluralist-

iska betydelser (Kolker, Fernstål & Svanberg 2013). Här vill jag inflika att även de 

informanter som tog upp ämnet konfirmerade detta. De menade att vid byte av 

databas och på grund av att det handlar om, för att använda Monikas uttryck 

”oändliga datamängder”, migreras den gamla nedtecknade informationen utan att 

uppdateras eller gås igenom (Monika 2014.03.03; Anna 2014.03.24). Anna me-

nade också att en av anledningarna till att ingen tar sig tid att komplettera eller 

uppdatera informationen berodde på resursbrist och att Upplandsmuseets riktlinje, 

i detta fall, är att prioritera kvantitet före kvalitet. Historiska museets projektgrupp 

menar att tematiska ingångar skulle luckra upp de fasta kategorier och istället 

öppna upp för olika tolkningar, och vara särskilt användbar för att bland annat 

närma sig gruppen hbtq-personer.  

Enligt Johan skulle tematiska ingångar rent tekniskt vara möjliga redan idag 

och sådana indelningar vara kompatibla med alla databaser. Johan, som har god 

insyn i projektet, menade under intervjun att projektet hade stött på negativa in-

ställningar från andra museala aktörer. För att bredda föremålets betydelser före-

språkar dessa ”en öppen länkad data” med direkta länkar till exempelvis Wikipe-

dia. Johan menade att denna inställning bottnade i en kritik om att museet som 

”dominant berättarmaskin” och att genom att allmänheten kan själva bidra till 

kunskap blir detta projekt dessutom självsanerade. Att Historiska museet hade haft 

ett samarbete på gång med Wikipedia som rann ut i sanden på grund av att kon-

ceptet visade sig svårare att hantera än planerat. Anledningen till att detta samar-

bete lades ned var bland annat på grund av att vissa ämnen, exempelvis hbtq hade 

orsakat en svårhanterbar redigeringsstrid.  

En annan fördel med att belysa ett föremåls flerbetydelser är att för att an-

vända samma exempel igen, duken skulle sättas i en bredare kontext där hbtq-

aspekten skulle vara lika självklar och försvarsbar som andra aspekter och hbtq-

tolkningen inte lika dominerande. En av nackdelarna är dock, enligt mig, att breda 

kunskaper om specifika kontextuella tolkningar fodras av museiintendenten som 

får uppgiften att skapa de planerade temaingångarna. Jag anser inte heller att ett 
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system med temaingångar kommer i sig att lösa problemet med hbtq-personers 

stereotypiska representation i musealt sammanhang. 

Hbtq – en abstrakt verklighet? 

Efter att ha diskuterat möjliga lösningar för att komma runt taggningens dilemma 

är det dags att skifta fokus för att istället rikta vår uppmärksamhet mot terminolo-

gin, dvs. de begrepp som väljs ut för att markera att ett material inte faller in i den 

heteronormativa ramen. Av de fyra museerna som äger sökbar hbtq-material har 

jag, då Arbetets museum samlingar inte tillgängliggörs digitalt, enbart kunnat få 

en bild över Nordiska museet, Västergötlands museum och Sjöhistoriska museets 

samlingsbestånd. Vilka begrepp använder då dessa vid klassificering av hbtq- 

material? 

Det som slog mig vid mina databassökningar var att termen ”homosexualitet” 

tycks vara den mest förekommande för att antyda ett materials koppling till hbtq-

samhället. Trots att detta många gånger syftade till att klassificera bilder eller fö-

remål prydda med regnbågsflaggans färger. En föremålspost tagen ur Nordiska 

museets EuroPride insamling och sökbar på Digitalt Museum kommer härnäst att 

användas för att exemplifiera detta då jag anser att detta föremåls klassificering är 

representativt för hela insamlingsprojektet. Denna post innehåller två identiska 

exemplar av regnbågsflaggor som prydde Storstockholms Länstrafik under Pride-

veckan38. Dessa har tilldelats sakordet ”flagga” samt det alternativa sakordet 

”bussflagga” och det preciserade sakordet ”regnbågsflagga”. Föremålen har i sin 

tur fått följande klassifikation: gruppidentitet, fordon, vägtransporter, högtider och 

festadagar samt homosexualitet. Valet att enbart klassificera regnbågsflaggorna 

under homosexualitet tål att kritiseras. Som symbol för Pridefestivalen och mång-

fald står denna flagga inte enbart för de homosexuellas kamp, utan används också 

av bisexuella, transpersoner och queera personers. Då flaggorna rubricerades un-

der homosexualitet framgår detta dock inte här, utan ger en felaktig bild av vad 

regnbågsflaggornas betydelse. Det är en förenkling av hbtq-samhället som bidrar 

till att osynliggöra bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och 

identiteter. Att en sådan uppgift inte framstår i själva föremålsposten är dock inte 

dramatiskt då historikfältet antyder regnbågsflaggans koppling till bisexuella och 

transpersoner. Problem uppstår dock då en användare skulle använda ett sökord 

som förväntas leda till att få fram regnbågsflaggor, som exempelvis ”lesbisk” som 

då inte fungerar då detta begrepp inte figurerar någon annanstans i posten. En till 

parameter som försvårar sökbarheten är att i ovannämnda fritextfält är orden i 

pluralis. Sökningar gjorda på bisexuell och transperson förblir därför fruktlösa 

(senaste sökning 2014.09.25). 

                                                 
38 Digitalt Museum, den svenska versionen, sökord: hbt [2014.09.26]. Föremålet har identifikations nr: 

NM.0329648A-B. 
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Den ovandiskuterade taggningen ”homosexualitet” bestämdes utifrån Outline 

of Cultural Management (OCM), en lista med fasta förutbestämda benämningar 

som är dominerande i svenska museer sedan 1970-talet. Jämte Outline-listan an-

vänder många museer oftast egna klassifikationssystem (Wittgren 2013, s. 111). 

Att ”838 Homosexualitet” dominerar kan dock förklaras med att den standardise-

rade begreppslistan saknar någon preciserad terminologi och som Christian beto-

nade saknar OCM:s ämnesordslista termer som bisexualitet eller transperson. För 

att markera att ett föremål inte faller in i den heteronormativa ramen uppstår en-

bart möjligheten att tagga denna under homosexualitet. Under intervjuerna kunde 

jag konstatera att många informanter ansåg att Outlines indelningar var gammal-

modiga och inte motsvarade museernas aktuella behov. En av de dessa tog tag i 

problemet för att förändra klassificeringssystemet var Västergötlands museum. 

Eftersom OCM inte hade ändrat nämnvärts sedan det skapades på 1950-talet i 

USA och därför ansågs vara förlegat genomförde Västergötlands Museum under 

2004 ett projekt vars syfte var att utvidga OCM och utveckla nya ämnesområden 

som kunde appliceras på museets fotografisamling. Enligt Linda gick detta projekt 

ut på att ”göra klassificeringssystemet mera jämställt och det som gjordes i prakti-

ken var att ifrågasätta den norm som konstruerades i databasens klassifikationssy-

stem” (e-postbrev Linda 2014.02.25). Projektet ”Att hitta rätt” bidrog till att köns-

roller, homosocialitet, transperson, könsidentitet, heterosexualitet och bisexualitet 

numera finns som komplement till den ursprungliga begreppslistan (Sunnevång & 

Wahss 2005, s. 10). Samma projekt kom också till tals under intervjun med Anna. 

Hon menade att efter att projektet hade fullföljts bjöds Linda till Upplandsmuseet 

för att hålla i en föreläsning om den genomförda OCM-uppgraderingen. Vi det här 

tillfället ansågs detta projekt inte vara applicerbart på Upplandsmuseets egna foto-

grafiska samlingar av den anledningen att Västergötlands museum nytillagda be-

grepp var för teoretiskt avancerat. Det kan jag hålla med om och det förklarar nog 

att projektet inte fick något större genomslag inom museivärlden39. Anna menade 

att 2004 kanske var för tidigt och att museerna inte var klara att anamma ett sådant 

synsätt för att, enligt henne ”tänka bortom kvinna/man indelningen”(Anna 

2014.03.24). 

Anna menade alltså att den främsta anledningen till att inga andra institutioner 

hakade på Västergötlands projekt var att kategoriindelningarna var för komplexa. 

Att museerna är måna om att utveckla adekvata genus- eller sexualitetsorienterade 

kategoriindelningar eller ämnesord framkom under mina samtal med informanter-

na då många uttryckte en osäkerhet kring hur föremål med koppling till hbtq-

samhället bör klassificeras. Jag skulle vilja påstå att det istället bottnar i att hbtq 

idag tycks vara en abstrakt verklighet för museerna. Jag menar att med tanke på 

det lilla antalet föremål som, i dagsläget, utgör potentiella kandidater till att klassi-

                                                 
39 Som exempel kan nämnas att Christian hade före vårt möte aldrig hört talas om projektet ”Att hitta rätt”.  
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ficeras under hbtq är det orimligt att först börja med att skapa ämnesindelningar 

för ett nästintill obefintligt material. Min teori är att museerna har närmat sig pro-

blemet från fel ände och jag får känslan att diskussioner kring möjliga indelningar 

ibland används som alibi för att komma ifrån det riktiga problemet – avsaknaden 

av hbtq-material i landets kulturhistoriska museer. Att konkreta fall kommer att 

styra utvecklingen av ämnesindelningar stödjs av att Västergötlands museums 

OCM-omarbetning som initierades för att kunna klassificera ett äldre fotografi 

föreställande en man, Polka-Britta iklädd kvinnokläder sittandes bakom ett spinn-

rock (e-postbrev Linda 2014.02.25)40.  

I linje med en av Patrik Steorn slutsatser i Curating queer heritages skulle jag 

vilja hävda att om museerna vill uppnå målet om en jämställd representation i 

samlingar måste dessa byta strategi (Steorn 2012, s. 359). Jag instämmer därmed 

med Steorn som förespråkar att museerna i stället bör fokusera på kunskapsupp-

gradering som i ett långsiktigt perspektiv kan leda till att utöka hbtq-materialet 

(Steorn 2012, s. 359). 

Fysiska museer och digitala plattformer  

Jag skrev tidigare att digitala plattformer har de senaste åren möjliggjort för andra 

aktörer än traditionella museer att träda fram och driva frågor rörande synliggö-

randet av hbtq-samhällets kulturarv och historia. Frågan är hur de traditionella 

museerna förhåller sig till gräsrotsrörelserna. I detta avsnitt kommer jag att, utifrån 

mina informanters svar, titta närmare på hur de undersökta museerna förhåller sig 

till den sprudlande aktivitet som finns på nätet. Då jag skriver i en svensk kontext 

valde jag här att fokusera på relationen mellan de undersökta museerna och den 

Stockholmsbaserade organisationen The Unstraight Museum.  

Samtliga informanter kände till organisationen, men enbart tre av dem uppgav 

att deras intuitioner samarbetade, hade samarbetat med The Unstraight Museum 

eller utnyttjat deras webbplattform. Som tidigare nämnt har Arbetets Museum ett 

samarbete på gång då de, tillsammans med ett par andra svenska museer kommer 

att delta i det internationella projektet ”No Norm”. Då samarbetet inte hade riktigt 

startat än kunde Tina dock inte berätta mycket om den kommande kollaboration-

en. Historiska museets kontakt med TUM inleddes i ett tidigt skede då Ulf Pet-

tersson, en av grundarna av TUM, tog kontakt med Johan då, om jag förstått rätt, 

organisationen inte ens fanns. 2011 var dessutom Historiska museet inblandat i 

utställningen Artikel 1 som visades under EuroPride 2008 i Stockholm. Johan sade 

också att TUM hade fått resurser från ”Jämus-projektet” som drevs på Historiska 

                                                 
40 Denna bild har efter projektet tilldelats ämnesorden könsformering, könsidentitet och transperson. Väster-

götlands museum, sökord: Polka Britta [2014.09.25]. Föremålet har identifikationsnr: VGM_B145033_4197.  



 71 

museet. För närvarande har Kulturparken Småland och Historiska museet tycks 

dessutom vara de två enda museerna som använder sig av plattformen som en ka-

nal för att skapa poster som belyser institutionens ”unstraighta” material. Som jag 

skrev tidigare är ett av portalens syfte att kunna erbjuda en alternativ kanal där 

museerna kan välja ut material de vill tolka som ”unstraight”, dock utan att ändra i 

den interna databasen. Maria från Smålands museum skrev i ett uppföljningsmejl 

att hon hade skapat en post efter museets begränsade Prideinsamling (e-postbrev 

Maria 2014.05.21)41. Efter en snabb sökning på The Unstraight Museums webb-

sida hittade jag Historiska museets kontribution till webbportalen som är en bild 

av museets logga samt en förklarande text till varför denna kan tolkas som ”un-

straight”.  

Monika och Christian delade en positiv inställning till organisationen TUM 

och uteslöt inte att deras respektive institutioner som i framtiden skulle kunna 

inleda ett samarbete med organisationen. Monika ansåg att Sjöhistoriska museet 

kunde vända sig till TUM för att få deras expertis i syfte att utveckla konkreta 

verktyg som skulle kunna användas för att samla in hbtq-material. Hon tycks dock 

vara skeptisk till faktumet att de inte samlar in några fysiska föremål. Hon menade 

att:  

Det vore möjligt att ta kontakt med TUM för att få konkreta tips vad gäller insamling av hbtq-
material. Problemet är dock att de inte äger några föremål, då de erbjuder bara en digital platt-
form och givarna sparar själva föremålen (Monika 2014.03.03). 

Hon påpekade dock att tidsaspekten nog skulle förhindra förverkligandet av ett 

sådant initiativ. Christian å andra sidan uppvisade en positiv inställning till TUM 

trots att han på grund av tidsbrist och prioriteringar inte kunnat riktigt följa organi-

sationens arbete och utveckling, men det är något som intresserar honom. Han 

skulle också gärna se att TUM kunde hämta information från Nordiska museets 

databas.  

Linda och Anna å andra sidan var de enda som inte var lika förtjusta i TUM. 

Anna medgav att hon inte förstod vad TUM var för någonting. Hon ställde sig 

också kritiskt till webbportalens koncept som fylls på tack vare allmänhetens bi-

drag. Att TUM stött på motgångar med just den biten var nog inte helt okänt inom 

museivärlden. Anna ansåg att: 

... det idag inte går att resonera på detta sätt. Att ha allt möjligt på nätet och förvänta sig att 
allmänheten kommer att spontant lägga in sina bidrag, delta, berätta, diskutera. Sådana kon-
cept brukar inte funka (Anna 2014.03.24). 

                                                 
41 Jag har dock förgäves försökt hitta den på organisationens webbsida, unstraigt.org (senaste försök 2014. 

07.29).  
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Egentligen beskriver hon samma problem som de traditionella museerna stöter på. 

Att förlita sig på allmänheten för att få in hbtq-material har inte visat sig vara spe-

ciellt framgångsrikt, och Anna menar att det är nog lite naivt att tro att det skulle 

fungera på nätet. I dagsläget arbetar TUM med en uppgradering av webbportalen i 

syfte att öka allmänhetens intresse och förenkla användandet av plattformen.  

Den enda kritiska rösten kom från Lindas håll. Hon befarade att en organisat-

ion som specialiserat sig på hbtq-personer kommer att fungera som ett alibi för 

andra kulturhistoriska institutioner. För att förklara vad hon menade drog hon pa-

ralleller med Tidaholms mopedmuseum. Då Västergötlands museums samlings-

enhet vet om att Tidaholms museum riktat sig på att samla på mopeder brukar de 

tacka nej till just mopeder. Att de etablerade museerna befrias från ansvaret att 

själva ta tag i att dokumentera hbtq var något Linda var rädd för. Hon ansåg att 

risken är att denna fragmentering leder till att de inte får lika mycket i anslag 

(Linda 2014. 03.12).  

Mina informanters utsagor pekar på att TUM och de traditionella museerna 

håller sig på var sitt håll, trots att alla åtminstone hade hört talas om organisation-

en. Det är svårt att säga vad detta kan bero på, men en förklaring kan vara att 

TUM har de senaste åren drivit projekt utomlands och inte varit lika aktiva på 

hemmaplan. Från museernas sida var tidsbrist den främsta anledningen till varför 

de inte hade tagit kontakt med organisationen. 
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Slutdiskussion 

I slutdiskussionen kommer jag att återkomma till de slutsatser som diskuterades i 

föregående analys och i vanlig ordning kommer forskningsfrågorna att besvaras. 

Avslutningsvis föreslås utifrån egna reflektioner konkreta lösningar och framtida 

forskningsområden knutna till hbtq-perspektivet och dess tillämpning i det 

svenska museilandskapet. 

Varför är det så svårt? 

Trots bristen på teoretiska insatser inom fältet har många svenska museer de sen-

aste åren strävat efter att bli en arena där demokratiska rättigheter och mångfalds-

frågor diskuteras och uppmärksammas. Andra museala institutioner har i samma 

veva gett ut rapporter och handböcker, drivit projekt där anordnande av konferen-

ser, seminarier och workshops varit stående inslag. En påtaglig effekt av dessa 

satsningar är att hbtq-personers liv och erfarenhet har börjat få mer uppmärksam-

het i museisammanhang. 

Fastän många insatser görs för att uppmuntra museer till att ta till sig andra 

perspektiv genom anordnande av konferenser, deltagande i projekt eller samman-

ställning av handböcker förblir dessa försök enskilda satsningar. Precis som Lotta 

Fernstål noterat i sin omvärldsbevakning (2011) anser jag att för att en systematisk 

tillämpning av hbtq-perspektiv ska kunna på allvar ta fäste i museisverige måste 

förändringarna ske djupare, på en strukturell nivå och inte bara utformas på kort-

siktig projektbasis som resulterar i spretiga och enskilda insatser. En storskalig 

satsning som regeringens hbt-strategi och Riksutställningars kartläggning av hbtq-

perspektivet inom utställningsområdet bär på en stor potential att ha samma posi-

tiva inverkan för hbtq-perspektivets genomslag som rapporten Genus på museer 

(2003) har haft för genusperspektivets genombrott i museivärlden. Trots att sam-

lingssidan inte beaktas i arbetet kommer denna omvärldsbevakning förmodligen 

också att öka intresset för ett hbtq-arbete bortanför kartläggningens givna ramar 

och därmed stimulera museers samlingsenheter. 

De två främsta analytiska verktyg som applicerats på uppsatsens empiriska 

material var bias-begreppet så som utvecklat i Annette Carruthers antologi (1987) 

samt Michael Pickerings teorier om stereotypisering (2001). Bias-begreppet som 
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används för att problematisera individens, i det här fallet museitjänstemännens, 

inneboende subjektivet har visat sig vara väldigt givande i analysen av empirin. 

Bias styrka ligger i att den belyser individens roll i allt arbete som sker inom mu-

seerna vilket var särskilt användbart då arbetets empiriska material huvudsakligen 

bestod av intervjuer med museitjänstemän verksamma vid samlingsenheter som 

många gånger ansvarar för samlingsförvaltningen. Vidare har bias-teorin varit 

betydelsefull för att belysa det som jag tidigare i uppsatsen kallade för personalens 

medvetenhet, dvs. personalens förmåga och vilja att uppmärksamma hbtq-

samhället i sitt arbete. Samma teorier har också varit viktiga för diskussionen om 

ett nyckelbegrepp i mitt arbete, nämligen relevansen som jag tidigare i uppsatsen 

urskiljande som ett inofficiellt urvalskriterium. Betydelsemässigt ligger persona-

lens medvetenhet och materialets relevans nära varandra då båda är uttryck för 

individens bias. Den ena utgör dessutom den andres bedömningsgrund då exem-

pelvis kunskapsnivå eller intresse i sin tur påverkar vad som kommer att anses 

angeläget att dokumentera eller samla in. Relevanskriteriet tycks spela en avgö-

rande roll vid varje beslut, vare sig det handlar om urval av material, materialtolk-

ningar, dokumentation eller klassificeringspraxis. Eftersom den mänskliga faktorn 

är oundviklig blir det omöjligt att komma ifrån relevanskriteriet.  

Denna studie av museernas samlingspraxis pekar på att kunskapsnivån liksom 

inställningen om hbtq-perspektivet kunde skifta starkt bland den professionella 

arbetskraften på ett museum. Det visade sig att hela skalan från eldsjäl till indivi-

der med uttryckt motstånd kunde finnas på en och samma arbetsplats. Detta kon-

staterande belyser att en av de mest avgörande faktorer för implementering av 

hbtq-perspektivet verkar i alla fall i dagsläget vara museitjänstemännens inställ-

ning och intresse. Christian och Linda var tydliga exempel på museiarbetare med 

en stor drivkraft som ser till att diskussioner om hbtq hålls vid liv vid respektive 

museer. Att både Christian och Linda tillhör hbtq-samhället utgör en till gemen-

sam nämnare som noterades redan i empirianalysen. Det empiriska materialet har 

gjort uppenbart att den ursprungliga bias-teorin saknade en dimension då den i 

och med att den fokuserade på bias negativa påföljder inte betraktade att denna 

också kunde vara positiv. Att ett personbundet intresse dock inte verkar vara nå-

gon hållbar strategi konstaterades utifrån den aktuella museala praxisen som 

åskådliggjordes genom mitt empirimaterial. För att långsiktigt kunna implemen-

tera ett hbtq-synsätt som genomsyrar alla delar av verksamheten anser jag att hela 

personalstyrkans kunskapsnivå bör uppgraderas och synen på hbtq-perspektiv 

drastiskt förändras, från bisak och personligt intresse till att stå till grunden för allt 

som sker inom verksamheten. En möjlig lösning skulle kunna vara RFSL:s omta-

lade hbt-certifiering som erbjuder arbetsplatser, utbildningar samt tillhörande upp-

följning i syfte att göra en generell kunskapsuppgradering (RFSL:s webbsida>Hbt-

certifiering) eller andra typer av fortbildning för personalen som ser till att hela 

personalstyrkan får samma utbildning.  
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Michael Pickerings (2001) teorier om stereotypisering har också varit väl an-

vändbara i empirianalysen då jag bland annat genom Nordiska museets EuroPride-

insamling ämnade problematisera hur samlingarna skildrar hbtq-samhällets och 

hbtq-personers historia, liv och erfarenheter genom valet av dokumentationstema 

samt medföljande urval av material – berättelser, fotografier, arkivalier eller före-

mål. Att hbtq-personer är färglada, storstadsbor och en köpstark samhällsgrupp är 

exempel på stereotyper som cementeras när allmänheten söker igenom museets 

webbpublicerade material. Ska ett museum ta sig an att samla på representativa 

föremål från en samhällsgrupp under ett evenemang som många gånger dessutom 

framsälls som något ”typiskt” för denna grupp tycks det samtidigt vara nästintill 

omöjligt att inte fastna i stereotypiska mönster. För att undvika att befästa stereo-

typiska representationer som är lätthänt vid dokumentering av kollektiva händelser 

eller manifestationer som Pridefestivaler skulle museerna kunna skifta fokus och 

istället se till att utgå ifrån individens erfarenhet. Ett exempel på ett sådant arbets-

sätt beskrivs i Nicola Claytons artikel Folk devils in our midst (2004) då The 

Victoria & Albert Museum i London valde att illustrera heterogeniteten inom olika 

samhällsgrupper genom att samla på personliga kläder istället för att fokusera på 

representativa plagg.  

I texten nedan kommer jag att återkomma till mina forskningsfrågor för att 

diskutera vad mitt empirimaterial har kunnat leda till. Min första fråga ämnade 

utforska de övergripande konsekvenser som anläggandet av ett hbtq-perspektiv på 

ett museums insamlingspraxis kan medföra. De två övriga frågorna rörde museer-

nas insamling av hbtq-material respektive museets samlingsbestånd. I kommande 

avsnitt kommer frågan om huruvida hbtq-material finns i samlingarna att besvaras.  

För att förstå varför samlingsbeståndet ser ut som det gör idag krävs det att 

inta ett historiskt perspektiv. De undersökta kulturhistoriska museers samlingar 

har vuxit fram under en lång period och därmed vittnar därmed också om tidigare 

generationers intendenters bias. Att museer äger ytterst lite material med hbtq-

koppling från de senaste hundra åren är ingen överraskning då samlingarnas inne-

håll speglar den tiden då samlingarna skapades. Det samhällsklimatet som rådde 

under en stor del av 1900-talet var helt annorlunda än dagens och diskussioner om 

sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck var helt otänkbara då. Det är bara 

de senaste åren, i takt med samhällets liberalisering att hbtq-frågor har börjat dis-

kuteras i samhället och så småningom också i museivärlden. Vad gäller svenska 

förhållanden pekar mitt intervjumaterial på att ett viktigt datum vad gäller det 

svenska museilandskapets arbete med hbtq-perspektiv tycks ha varit 2008, året då 

Stockholm gästade EuroPride. Christian berättade att festivalen var väldigt upp-

märksammad både i medier och i övriga samhället och bidrog till att synliggöra 

hbtq-samhället (Christian 2014.03.06). Museernas intresse väcktes då och många 

stockholmbaserade museer hakade på den nya hbtq-vågen. Trots att det nu har gått 

nästan tio år sedan Nordiska museets EuroPrideinsamling genomfördes är museet, 

utöver Västergötlands museum och Kulturparken Småland, ensam om att räkna 
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hbtq-material i sina samlingar. Begreppsförvirring kopplad till att hbtq-perspektiv 

är ett relativt nytt perspektiv i den svenska museivärlden, olika perspektivpriote-

ringar samt utställningsverksamheternas privilegierade ställning kan utöver rele-

vanskriteriet vara anledningen till att samlingsbeståndet inte har förändrats nämn-

värt.  

Trots att tidigare generationers intendenter inte medvetet hade samlat in hbtq-

material var informanterna överens om att det med största sannolikhet ”gömmer 

sig” okänt hbtq-material i museernas respektive samlingar, men på grund av att 

uppgifter som kan koppla detta material till hbtq inte hade tagits med vid access-

ionstillfället, har denna koppling försvunnit. Någonting som på grund av avsakna-

den av sökvägar idag ofta beskrivs som förlorad kunskap. Det kan dock hända att 

museet råkar komma i kontakt med ett material som idag skulle kunna tolkas som 

hbtq, men som då vid accessionstillfället inte antecknades ned i samlingsregistret. 

I detta fall kan det kännas frestande att anlägga ett hbtq-perspektiv till detta 

material, och om detta görs får inte intendenten glömma att det i sin tur är ett ut-

tryck för dagens synpunkt och detta får därmed inte appliceras okritiskt. Att of-

fentliggöra avlidnas sexuella läggning, könsidentitet och könsuttryck kan som 

Christian vittnade om dessutom medföra negativa konskevenser och eventuellt 

skada efterlevande.  

För att besvara nästa forskningsfråga måste vår uppmärksamhet nu vändas 

mot de undersökta museernas insamlingspraxis. Mitt arbete belyste att majoriteten 

av de undersökta museers insamlingspraxis inte är förenlig med samlingsbestån-

dets utökning med material som tillverkats, ägts och eller brukats av hbtq-personer 

eller har anknytning till hbtq-samhällets historia. Ett par informanter var kritiska 

till den passiva insamlingen som går ut på att förlita sig på allmänhetens gåvor och 

som de menade tycktes inte ge några konkreta resultat i form av relevant material. 

I analysdelen menade jag att en bidragande orsak var allmänhetens bias som ut-

tryckte sig genom allmänhetens skeva bild om vilken sorts material museer är in-

tresserade av. Som ett flertal informanter vittnade om tycks dessa inte överens-

stämma med vad museerna önskar blir erbjudna. Därmed får museerna många 

gåvoerbjudanden om enligt samma informanter ”gamla” saker. De museer med 

flest hbtq-material var däremot de som valt en annan hållning i frågan och har 

genomfört riktade insamlingsprojekt i syfte att utöka samlingsbeståndet. Som jag 

skrev tidigare anser jag att om museerna ska lyckas inkludera hbtq-samhället i sina 

samlingar måste de ta saken i egna händer och inte överlämna ansvaret till all-

mänheten som många hittills har gjort. Riktade och medvetna insamlingsprojekt, 

precis som på Nordiska museet eller Arbetets museum, kan vara en lösning för att 

öka antalet objekt med anknytning till hbtq-samhället. Att användandet av vägle-

dande dokument, som exempelvis i Upplandsmuseets fall kallades för insamlings-

policy inte tyckte göra någon avgörande skillnad antyder att en sådan lösning inte 

fungerar om museet ska kunna utöka sitt samlingsbestånd utifrån ett hbtq-

perspektiv. Att nästan samtliga informanter reducerade hbtq-perspektivet till det 
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synliga och frågor om representation och samlingarnas kvantitativa aspekt pekar 

också på att museerna måste gå djupare med hbtq-perspektivet och, som nämnt 

tidigare, museipersonalens kunskap behöver uppgraderas.  

Diskussionen ovan för oss vidare till uppsatsens första forskningsfråga som 

handlade om vilka övergripande konsekvenser anläggandet av ett hbtq-perspektiv 

på ett museums insamlingspraxis medför. Mina kontakter med de sju museirepre-

sentanter som ingick i denna studie pekar på att hbtq-perspektivet väcker kom-

plexa frågor som i dagsläget förblir obesvarade inom det svenska museilandskap-

et. Då många informanter uttryckte en viss osäkerhet vad gäller definitionen av 

hbtq-material identifierar jag denna otrygghet som en grundläggande svårighet 

som nog med största sannolikhet påverkar insamlingen av hbtq-material negativt. 

Mina informanters berättelser om samlingspraxisen vittnar om att ett hbtq-

material i dagsläget brukar uppfattas som något som bär på en tydlig koppling till 

hbtq-samhället i form av synliga markörer som färgsättning eller text (Christian 

2014.03.). Skulle museerna i framtiden fortsätta på samma spår skulle hbtq-

materialet vara reducerat till uppenbara föremål prydda med regnbågsflaggor och 

därmed fastna i stereotypiska föreställningar om hbtq-samhället. Då hbtq-

kopplingarna kan vara svaga eller starka, svårlästa eller uppenbara uppstå frågor 

som: hur många tolkningslager tål ett föremål innan det känns krystat samt var går 

gränsen? Vad är försvarsbart och hur kan museet gå till väga för att synliggöra ett 

materials hbtq-koppling utan att samtidigt peka ut?  

Trots den märkbara förbättringen vad gäller representation av hbtq-samhället i 

museer tycks samlingsenheter ha hamnat efter i denna utveckling. Den praktiken 

som åskådliggjorts i mitt arbete pekar på att andra museiverksamheter och i syn-

nerhet de utåtriktade avdelningarna med utställningsverksamheten har kommit 

längre med implementering av hbtq-arbetet. Informanterna menade att den utåtrik-

tade verksamheten, framför allt genom utställningar och pedagogiskt arbete, har i 

dagsläget gått förbi samlingssidan i arbetet med inkludering av bredare perspektiv, 

däribland hbtq-perspektivet (Monika 2014.03.03; Christian 2014.03.06; Anna 

2014.03.19). Denna slutsats får stöd av den tidigare forskningen som gjorts i äm-

net (Fernstål 2013; Steorn 2012). Trots denna till synes inaktivitet bevisade infor-

manterna att det ändå händer saker på samlingsfronten, om inte i form av konkreta 

handlingar och projektsatsningar, åtminstone genom attitydförändringar och ökad 

medvetenhet 

Framtida (hbtq-)perspektiv 

Denna uppsats har belyst att hbtq-personers kulturarv överlag saknas i museisam-

lingar och att det material som finns oftast riskerar att tolkas som stereotypiskt. 

Samtidigt tycks få museitjänstemän ha tagit på sig ”hbtq-glasögonen” vilket med-

för att hbtq-perspektivet alltför ofta enbart är kopplat till antalet hbtq-föremål ett 
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museum äger. Det är dock viktigt att vara medveten om att som ett par informan-

ter påpekade om att hbtq är ett relativt nytt perspektiv i museisverige. Publicering-

en av Riksutställningars kartläggning får inväntas för att se om denna möjligen 

kommer att påskynda utvecklingen.  

I väntan på denna kommer jag nedan ge några förslag på hur kulturhistoriska 

museer skulle redan nu kunna utveckla implementeringen av hbtq-perspektivet i 

samlingarna. Då bias är oundvikligt skulle en generell kunskapsuppgradering på 

hbtq-tema se till att hela personalstyrkan får samma kunskapsgrund vid beslutsfat-

tande och detta för att undvika att beslut tas slentrianmässigt. 

Som ett led i detta arbete skulle ett ökat och kontinuerligt samarbete med 

hbtq-organisationer vara möjligt vilket förslagningsvis skulle kunna ske via an-

ordnande av föreläsningsserier, workshops, eller annat kunskapsutbyte. Att se till 

att välja en samlingsstrategi som inte motarbetar museets syfte där museet genom 

riktade insatser har möjlighet att påverka den typ av material som accederas tycks 

också utifrån de slutsatser som drogs i uppsatsen vara fördelaktiga för att utöka 

antalet hbtq-material i samlingarna. 

Sist men inte minst tänker jag beröra möjliga framtida forskningsområden. Ut-

ifrån egna observationer kommer jag att föreslå ett par framtida forskningsinrikt-

ningar. Som nämndes i introduktionen till presentationen av uppsatsens teoretiska 

ramar är forskningsområdet som berör hbtq-personer och museer relativt outfors-

kat vilket innebär att det finns en hel del kunskapsluckor att fylla. I denna uppsats 

undersöktes hbtq-perspektivet utifrån museernas synpunkt, men ett komplement 

till mitt arbete skulle kunna vara en liknande analys som istället skulle lyfta fram 

hur den berörda gruppen önskar bli representerad och sätta det i perspektiv till den 

aktuella museala praxisen. En annan inriktning jag finner intressant kretsar kring 

den materiella aspekten av föremålen, vad som ”gör” ett material hbtq, hur det kan 

definieras och problematiseras i syfte att underlätta museernas arbete med hbtq-

perspektivet.  
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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete har varit att utforska i vilken utsträckning svenska kultur-

historiska museer tillämpar ett hbtq-perspektiv i sitt arbete. Genom att fokusera på 

samlingsenheter har jag velat utforska hur enskilda museer har sedan 2003 gått till 

väga för att inkludera hbtq-personers liv och erfarenheter i sina samlingar – hur 

dessa syns och synliggörs, men också på vilket sätt deras vardag dokumenteras, 

hur gruppen skildras och vilka berättelser får plats i museisammanhang. På ett 

bredare plan undersöks också vilka konsekvenser ett sådant perspektiv innebär för 

övrig insamlingspraxis.  

Uppsatsens teoretiska ramar sträcker sig från genusforskningen till LGBT stu-

dies och queerteorin och tar samtidigt också avstamp i den nya museologin. Bias-

konceptet, såsom utvecklat i Annette Carruthers antologi (1987) och Michael 

Pickerings teorier om representation och stereotyper (2001) utgör de två främsta 

analytiska verktyg som har använts i analysen av empirin.  

För att åskådliggöra den aktuella praxisen har sju kvalitativa intervjuer ge-

nomförts med lika många informanter verksamma vid Arbetets museum, Norrkö-

ping; Historiska museet, Stockholm; Kulturparken Småland, Växjö; Nordiska 

museet, Stockholm; Sjöhistoriska museet, Stockholm; Upplandsmuseet, Uppsala 

och Västergötlands museum i Skara.  

Denna uppsats har belyst att hbtq-personers kulturarv överlag saknas i musei-

samlingar och att det material som finns oftast riskerar att tolkas som stereoty-

piskt. Vidare pekar mina kontakter med de sju museirepresentanter som ingick i 

denna studie att hbtq-perspektivet väcker komplexa frågor som i dagsläget förblir 

obesvarade inom det svenska museilandskapet. Exempel på dessa är vad är ett 

hbtq-material, hur ska museet gå till väga för att uppmärksamma ett materials 

hbtq-koppling utan att peka ut eller osynliggöra.  
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Bilaga 1: Ordlista44  

Asexuell 

Enligt RFSL:s begreppslista avser asexuell:  

En person som inte har någon sexlust eller inte önskar inkludera andra i sin sexualitet. Be-
greppet används olika av olika personer (RFSL:s webbsida > skriva uppsats > Begreppslista). 

 

Bisexualitet 

Betecknar förmågan att attraheras av en person, oavsett kön. (RFSL:s webbsida > 

skriva uppsats > Begreppslista).  

 

Dragking/dragqueen 

En dragking/dragqueen är en person som klär sig som det motsatta könet, ofta på 

ett överdrivet sätt, i syfte att underhålla eller manifestera en politisk poäng 

(RFSL:s webbsida > skriva uppsats > Begreppslista). 

 

Hbtq 

Akronymen hbtq
45

 är i dagens Sverige ett allmänt accepterat samlingsbegrepp som 

används för att beteckna gruppen homosexuella, bisexuella, transpersoner och 

queer. Enligt RFSL:s begreppslista står hbtq för ”ett paraplybegrepp för homosex-

uella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och iden-

titeter” (RFSL:s webbsida > skriva uppsats > Begreppslista). 

 

Homosexualitet 

Betecknar förmågan att attraheras av en person av samma kön.  

 

Intergender 

En intergender är en person som inte vill inordna sig i den traditionella uppdel-

ningen – kvinna eller man, utan betecknar någon som identifierar sig som mellan 

eller bortom könen. Detta har inte att göra med hur en kropp ser ut, utan vilket kön 

                                                 
44 Sammanställd med hjälp av RFSL:s begreppslista (RFSL:s webbsida > Skriva uppsats > Begreppslista).  
45 Kombinationen hbt förekommer också och betecknar samma grupp, dock utan att inkludera Queer. Både 

hbtq och hbt är översättningar från engelskans LGBT som står för Lesbian, Gay, Bisexual och Transgender. 

Den engelska akronymen används sedan 1980 och ”q” kom senare på 1990-talet (Fernstål 2011, s. 11). 
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en känner sig som, dvs. könsidentiteten (RFSL:s webbsida>skriva upp-

sats>Begreppslista). 

 

Intersexuell/intersexualism 

Intersexuell/intersexualism innefattar ett stort antal olika tillstånd och ett flertal 

diagnoser samlas under detta begrepp. Kortfattat handlar det om en person med ett 

medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller ägg-

stockar) eller könsorganens utveckling är atypisk. Inter betyder ”mellan” på latin 

och sexus betyder ”kön”. Intersexuell betyder således ”mellan könen”. Det finns 

olika åsikter om intersexuella bör inräknas bland transpersoner eller inte (RFSL:s 

webbsida>skriva uppsats>Begreppslista). 

 

Könsidentitet 

Med könsidentitet menas det kön en person själv identifierar sig med och skiljer 

sig från de så kallade biologiska och juridiska könen i och med att könsidentitet 

bara kan avgöras av individen i fråga. Det biologiska könet bestäms utifrån de 

yttre och inre könsorganen medan det juridiska könet är det kön som registreras i 

officiella register, såsom folkbokföring och pass (RFSL:s webbsida>skriva upp-

sats>Begreppslista). 

 

Könsuttryck 

Könsuttryck avser hur en person väljer att uttrycka sitt kön. Detta kan göras med 

hjälp av externa attribut som exempelvis smink, kläder, men också med rörelser 

och rösten (RFSL:s webbsida>skriva uppsats>Begreppslista).  

 

Sexuell läggning 

Begrepp som enligt lagstiftning innesluter hetero-, homo- och bisexualitet. En 

person kan dock själv definiera sin sexuella läggning som något annat. Det exem-

pel som RFSL:s ordlista använder är ”varandes asexuell” (RFSL:s webb-

sida>skriva uppsats>Begreppslista). 

 

Transperson 

Begreppet transperson är ett samlingsbegrepp som enligt RFSL:s ordlista står för 

personer som:  

... genom sina könsuttryck och/eller könsidentiteter avviker från könsnormen. Det kan till 
exempel vara transvestiter, transgenderister, dragkings/ dragqueens, transsexuella, intergender 
och intersexuella (RFSL:s webbsida>Skriva uppsats>Begreppslista)46. 

                                                 
46 (Källa: RFSL:s begreppslista (RFSL:s webbsida > skriva uppsats > Begreppslista).  

http://www.rfsl.se/?p=410)


 89 

Det bör också påpekas att transperson inte är sammankopplat till sexualitet eller 

sexuell läggning, utan att dessa personers sexuella läggning kan ta vilken form 

som helst, precis som för vilken människa som helst (Fraser & Heimlich 2008: 9).  

 

Transgender 

Transgender är ett 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 (RFSL:s webbsida > Skriva uppsats > Be-

greppslista). 

 

Transsexuell 

Ordet transsexuell betecknar en person som upplever sig vara av annat kön än det 

juridiska kön en tilldelades vid födseln och som har en vilja att förändra kroppen 

helt eller delvis med exempelvis kirurgi eller hormonbehandling. Transsexualism 

är en medicinsk diagnos som för vissa innebär ett övergångsstadium tills en har 

korrigerat sin kropp. Andra fortsätter att definiera sig som transexuella eller före 

detta transsexuella även efter korrigeringen (RFSL:s webbsida > skriva uppsats > 

Begreppslista). 

 

Transvestit 

En transvestit är en person som ibland eller alltid, helt eller delvis, iklär sig eller 

använder sig av ett annat köns kläder och/eller andra attribut (RFSL:s webbsida > 

skriva uppsats > Begreppslista). 

 

Queer 

Enligt RFSL:s begreppslista är queer:  

Ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i grunden är ett ifrågasättande av 
heteronormen. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer. Queer kan inne-
bära en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifiera/definiera 
sig (RFSL:s webbsida > skriva uppsats > Begreppslista).  
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Bilaga 2: Urval av viktiga datum för hbtq-
rörelsen med fokus på Sverige47 

1870 Enligt Michel Foucault är det året som markerar den moderna homosexuali-

tetens födelse. Det begreppet används för första gången av tyske läkaren Carl 

Westphal i sin berömda artikel Die konträre Sexualempfindung, eller de konträra 

sexuella känslorna på svenska. Termerna bisexualitet och heterosexualitet mynta-

des också under 1800-talets senare hälft.  

1923 Magnus Hirschfeldt, tysk läkare och sexolog, skapar begreppet transsexuell. 

1907 Termen homosexualitet används för första gången i Sverige i en recension 

av tysken von Kraft-Ebings Psycopathica Sexualis, den första boken som studerar 

homosexualitet och bisexualitet då ur ett patologiskt perspektiv.  

1944 I Sverige avkriminaliseras ömsesidiga sexuella relationer mellan personer av 

samma kön. Dock betraktas homo- och bisexuella som sjuka och kvarhålls i men-

talsjukhus tills de kan ”friskförklaras”.    

1950 Sveriges första organisation för homosexuella, RFSL bildas.  

1951 Allan Hellman kommer ut som Sveriges första öppet homosexuella i påsk-

numret av tidningen Se.  

1955 Svenska högsta domstolen fastslår att en lesbisk mor inte är olämplig vård-

nadshavare enbart på grund av sin homosexuella läggning. 

1962 Klubben Transvestia bildas i Sverige, för transpersoner och olika sexuella 

minoriteter. 

1968 Andra gången en känd profil kommer ut, den här gången författaren Bengt 

Martin. Samma år öppnar Sveriges första privata klubb för homosexuella, City 

Club.  

1969 Den 28 juni slår transpersoner och icke-heterosexuella tillbaka vid polistra-

kasserier på baren Stonewall i New York. Upproret markerar födelsen av den mo-

derna hbt-kampen. Viking, senare Revolt, är första sexualpolitiska livsstilstidskrif-

ten för homosexuella. 

1971 Första gaydemonstrationen sker i Örebro. RFSL blir mer politiskt och utåt-

riktat och bisexuella inkluderas i målgruppen. 

                                                 
47 Källa: Höra hemma, RFSLS:s broschyr, ss. 19-21.  
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1972 Efter prövning får nu Sveriges trans- och intersexuella formell medicinsk 

och juridisk möjlighet att få ny juridisk könstillhörighet. Behandling med hormon-

terapi och operationer startar. 

1973 Riksdagen uttalar att homosexuell samlevnad ”är en ur samhällets synpunkt 

fullt acceptabel samlevnadsform”. I USA avskaffas sjukdomsklassificeringen av 

homosexualitet. 

1977 Första frigörelsedagen, som senare blev Frigörelseveckan, anordnas av 

RFSL Stockholm. 

1978 Åldersgränsen för samkönade och olikkönade sexuella relationer likställs, 

till 15 år. Regnbågsflaggan föds, designad i San Fransisco av Gilbert Baker. 

1978–84 Den statliga ”Homosexutredningen” arbetar med att finna ”eventuell 

kvarvarande diskriminering” i lagstiftningen. Rapporten föreslår bland annat nå-

gon form av äktenskapslag, diskrimineringsskydd och skydd enligt hetslagen. 

1979 Efter ockupation av Socialstyrelsens trappa och uppmaningar till homosexu-

ella att sjukskriva sig ”pga. homosexualitet” avlägsnades homosexualitet ur dia-

gnosregistret i Sverige.  

1982 Första dödsfallet i AIDS i Sverige. 

1985 Sveriges ärkebiskop uppmanar kristna homosexuella att leva i vänskap och 

celibat.  

1986 RFSL-rådgivningen i Stockholm och RFSLs hivkansli startar sin hiv-

preventiva verksamhet. Tidningen Reporter startas. 

1987 Den svenska s.k. bastuklubbslagen träder i kraft till följd av aidspaniken och 

gaysaunor förbjuds. Förbud mot diskriminering av homosexuella för näringsidkare 

och myndighetspersoner. Sixten Herrgård berättar, som den första offentliga per-

sonen i Sverige att han drabbats av AIDS. Han dör två år senare i sviterna av sjuk-

domen. I New York grundas ACT UP, Aids Coalition to Unleash Power, som ge-

nomför militanta aktioner. 

1988 Sambolag för samkönade par införs, dock ej likställd den för olikkönade. 

1990 I New York sprider aktivistgruppen Queer Nation sitt radikala manifest om 

rätten att vara offentlig mot det liberala samhällets och en assimilationspolitisk 

gayrörelses fokus på rätten till privatliv. Motsvarande OutRage formas i London. 

Början på en queerrörelse. 

1995 Partnerskapslagen träder i kraft i Sverige. 

1996 Första gaysajten startas. 

1998 EuroPride firas i Stockholm med ett uppbåd av hbt-kändisar, riktar medialt 

fokus på hbt-frågor. Efter det året blir den veckolånga Stockholms Pridefestival en 

återkommande manifestation i huvudstaden.  

1999 Svensk lag mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning 

införs. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning – HomO 

- inrättas.   

2000 RFSL utses till ”Årets lobbyist” av tidningen Resumé. Topp i hbt-media med 

nya nätportaler och tidningarna KomUt, QX, Sylvester, Corky och ZON. 
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2001 Transpersoner inkluderas som en del av RFSLs målgrupp. 

2002 Svensk lag mot diskriminering inom högskolan på grund av sexuell läggning 

införs. 

2003 I grundlagen införs förbud mot hets mot folkgrupp på grund av sexuell lägg-

ning. Lagen om rätt till adoptionsprövning för par som ingått partnerskap träder i 

kraft, liksom likställd sambolag för samkönade och olikkönade par. Utvidgad dis-

krimineringsförbudslag som omfattar tillhandahållande av varor, tjänster och bo-

städer. RFSL:s Ungdomsförbund bildas.  

2005 Insemination för kvinnopar införs. 

2008 Stockholm gästar EuroPride för andra gången. Utöver den generella mediala 

uppmärksamheten fångade manifestationen också museernas intresse som anord-

nade särskilda aktiviteter på temat under veckan. 

2009 Den nya äktenskapslagstiftningen träder i kraft. Därmed blir äktenskap 

könsneutralt och homosexuella par får gifta sig.  

2013 Kravet på sterilisering vid könskorrigering avskaffas. En person som vill 

byta kön behöver inte heller längre vara ogift eller svensk medborgare.    
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Bilaga 3: Intervjufrågor48 

Introduktionsfråga 

1. Vad heter du och kan du beskriva vad du arbetar med på museet, vilka 

är dina ansvarsuppgifter? 

Generella frågor 

2. Skulle du säga att din institution tillämpar ett hbtq-perspektiv? 

3. Om ja till föregående fråga, varifrån kommer initiativet? Hur länge 

skulle du säga att museet har arbetat med dessa frågor? 

4. Hur har mottagningen varit hos övriga anställda? 

5. Hur skulle du beskriva hbtq-perspektiv utifrån din institutions syn på 

begreppet? 

6. Hur bedömer du hbtq-perspektivets genomslagskraft på din institut-

ion? Är det en jämn spridning eller upplever du att den är mer påtaglig 

i vissa delar av verksamheten? 

7. Idag finns många perspektiv museerna måste förhålla sig till. Hur pass 

viktigt är det för din institution att anlägga ett hbtq-perspektiv på verk-

samheten jämfört med andra perspektiv (genus, mångfald, osv)? Upp-

lever du att vissa perspektiv prioriteras? 

Hbtq i samlingar 

8. Bedriver museet en (aktiv) insamlingsverksamhet? 

9. Beskriv de aspekter som spelar in vid nyförvärv? 

10. Hur brukar en accession gå till? Använder museet en insamlingspo-

licy? Om ja, uppmanar detta dokument att beakta aspekter rörande 

sexualitet, genus, etnicitet, osv.? 

11. Vilket databassystem arbetar museet med? 

12. Vem registrerar nytt material i databassystemet? Har dessa personer 

genus- och hbtq-kunskaper? 

13. Skulle du säga att museets databas är kompatibel med ett hbtq-

perspektiv? 

14. Vet du om det finns föremål med hbtq-kopplingar i museets samling-

ar? Om nej, varför inte? Om ja, kan du nämna några? Vilka lösningar 

                                                 
48 I denna bilaga finns enbart de frågor som ställdes till samtliga informanter. Utöver dessa ställdes också 

frågor om specifika projekt eller satsningar.   
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har museet för att synliggöra material med potentiella hbtq-tolkningar 

som finns i museets ägo? 

15. Är (alla) samlingar tillgängliga på nätet genom exempelvis portalen 

Digitalt museum eller en ”sök-i-samlingarna” funktion på museets 

webbsida? 

16. Om en databasanvändare söker ett hbtq-föremål, hur går hen till väga 

för att hitta informationen, föremålet eller bilden? Har ni fått någon re-

spons från användarna? 

Utbildning och kunskap om hbtq 

17. Är en genusutbildning något som efterfrågas vid anställning av nya 

medarbetare? 

18. Erbjuder museet fortbildning för att öka personalens kunskaper om 

hbtq-frågor, normkritik eller liknande? 

19. Samarbetar museet med någon extern organisation, exempelvis RFSL 

eller The Unstraight Museum? 

 

Jag inga fler frågor. Har du något att tillägga innan vi avsluter intervjun? 

 

 

 

 


