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Förord 

Att skriva en uppsats är alltid en högst personlig process. Kanske går det att likna 

vid en psykologisk bearbetningsprocess där jaget konstant slits mellan förnuft och 

instinkt. Arbetet har trots allt under perioder varit lika roligt som ångestsfyllt, lika 

svårtgreppbart som lätthanterligt. Men om jag i slutändan lyckats bli klokare, ja, 

det måste jag få återkomma om. 

Jag vill ge ett stort tack till alla medverkande museichefer, utan er hade det 

inte blivit någon uppsats. Jag vill även tacka min handledare för att ha väglett och 

hjälpt mig. Sist men inte minst även ett tack till Emelie för att du lyckats få mig 

att sova om nätterna och le om dagarna. 
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Inledning 

Universitetets normala museer - En undersökning om hbtq och Uppsala 

universitetsmuseer är en masteruppsats i musei- och kulturarvsvetenskap. Arbetet 

är genomfört inom ramen för projektet Kulturarvet som högskolepedagogisk 

resurs på Uppsala universitet. Jag har intresserat mig för vilka förutsättningar och 

ramverk det finns för hbtq-frågor på Uppsala universitetsmuseerna samt hur 

museernas chefer ser på hbtq-frågor. Valet av ämne kommer delvis från mitt egna 

intresse för hbtq-frågor och delvis på förfrågan från projektet Kulturarvet som 

högskolepedagogisk resurs på Uppsala universitet. 

Museet och universitetet är båda gamla och väletablerade samhälls-

institutioner. Det är även två typer av verksamhet som ägnar sig åt bildning och 

forskning, om än i olika former. Som institutioner med stora kontaktytor gentemot 

samhället har demokratifrågor kommit att bli allt viktigare, speciellt i de fall där 

det rör sig om statlig verksamhet. Som del av detta har jämställdhetsarbete och 

normkritiskt tänkande fått allt större fokus inom både musei- och universitets-

värden. En central del i detta aktuella mångfaldsarbete är hbtq vilket omfattar 

minoriteter som bryter mot normer kopplade till sexualitet, könsidentitet och  

-uttryck. Hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner respektive 

personer med queer identitet och/och könsuttryck. Det är svårt att prata om hbtq-

personer som en enhetlig grupp men det som är gemensamt, utöver och tack vare 

normbrytandet, är att den utgörs av utsatta samhällsgrupper som både historiskt 

sett och idag diskrimineras och missgynnas av samhället.  

Att aktivt arbeta med hbtq-frågor inom myndigheter må vara förhållandeviss 

nytt men det finns goda anledningar att inkludera frågorna i ett 

jämställdhetsarbetet. I dagens läge är speciellt unga hbtq-personer utsatta.1 I 

relation till universitetet blir detta intressant då hälften av Sveriges studenter 

befinner sig i ålderspannet 20–25 år.2 Rörande museer är barn och unga en viktig 

målgrupp som prioriteras och premieras.3 Många unga personer har alltså kontakt 

med både museerna och universiteten och verksamheterna riktar sig bl.a. mot 

dem. 

                                                 
1 Hon hen han. En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga 

transpersoner. (2010), s. 235-236. 
2 Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige. (2008), s. 13. 
3 Museer 2012 (2013), s. 18-19. 
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Hbtq-frågornas samhällsrelevans blir även tydliga i och med Regeringnes 

långsiktiga hbtq-strategi, En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett 

sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck  från 2014, vars arbete löper till 

2017. Strategins fokus är att stärka och synliggöra hbtq-personer och deras 

rättigheter.4 Denna strategi omfattar flertalet samhällsområden, vilket inkluderar 

utbildnings- och museiinstitutioner. 2015 publicerade även myndigheten 

Riksutställningar sin hbtq-rapport Museerna och hbtq. 

Intresset för hbtq kan ses som en respons på att det är en minoritets vars 

perspektiv historiskt sett valts bort. Aspekter som normbytande sexualitet eller 

könsidentitet och -uttryck har alltså inte fått ta plats i det publika utrymmet och 

därför bl.a. stigmatiserats. På både universiteten och museerna i Sverige har 

satsningar för inkluderig och mångfald gjorts och frågorna är idag att betrakta som 

högaktuella. Dock skiljer sig givetvis museernas och universitetens arbete och 

fokus åt. Detta kommer bl.a. av att fokuset i de  myndighetsuppdrag statliga 

universitet och statliga museer får skiljer sig åt. Dock finns det flertalet 

beröringspunkter mellan museivärlden och akademin. Som nämnt bedriver museet 

forskning, forskning görs även av utomstående på deras samlingar och museer 

presenterar ofta kunskap som mynnat ur akademin. För universiteten är museet 

både ett studieobjekt och en plats att förmedla kunskap på. Men samman-

kopplingen mellan universitetsvärlden och museifältet är som tätast på 

universitetsmuseet. 

Detta arbetes studieobjekt är universitetsmuseer och mer specifikt Uppsalas 

universitetsmuseer. Universitetsmuseet är i sig en gammal företeelse. Det äldsta 

och först kända museet, baserat på verksamhet kretsat kring forskning och publikt 

bildande kopplat till utställningar och samlingar, är Ashmolean Museum som 

grundandes 1683 av The University of Oxford.5 Det var dock inte ett publikt 

museum i dagens bemärkelse då Ashmolean Museum ursprungligen riktade sig 

mot och enbart tjänade universitetsvärlden. Universitetsmuseet som företeelse är 

alltså lika gammalt som institutionen museet själv.  Dock har mycket hänt sedan 

slutet av 1600-talet och ur dessa tidiga museer föddes idén om det vi idag kallar 

publika och bildande museer. Ett svenskt exempel är hur Vetenskapsakademin på 

1700-talet beslutade att deras naturaliesamlingar skulle ställas ut i bildande syfte 

och 1753 flyttade samlingarna till Observatoriet i Stockholm för allmän 

beskådan.6 Detta är Naturhistoriska Riksmuseets ursprung och inte förrän 1965 

blev museet en separat förvaltningsmyndighet under kulturdepartementet. Denna 

historia är inte unik. Sammankopplingarna mellan akademin och museerna går att 

finna hos de flesta äldre svenska statliga museer. Universitetsmuseet har dock 

aldrig genomgått denna separation från akademin. I dagsläget är Uppsala 

                                                 
4 En strategi för lika rättigheter och möjligheter .... (2014), s. 9. 
5 Abt (2008). The Origins of the Public Museum, s. 115. 
6 Naturhistoriska riksmuseet webbsida > Om museet > Historik och byggnad > Historik [2015-12-18]. 



3 

 

universitet ett av få universitet i Sverige som bedriver museal verksamhet. Denna 

driftsform särskiljer universitetsmuseet från andra typer av statlig museal 

verksamhet. 

Uppsala universitet är ett statligt Svenskt universitet som grundandes 1477. 

Universitet har ett statligt utbildnings- och forskningsuppdrag och bedriver därav i 

första hand forskning och utbildning. I det aktuella strategidokumentet Mål och 

strategier för Uppsala universitet uttrycker Uppsala universitets rektor Eva 

Åkesson och prorektor Anders Malmberg att "Forskning och utbildning går hand i 

hand. Akademisk excellens, öppenhet och samhällsnytta förstärker varandra"7. För 

att uppnå detta har universitetet en omfattande verksamhet inkluderande nio 

fakulteter, ett universitetsbibliotek med elva enhetsbibliotek och fyra universitets-

museer. Det är värt att notera att även universitetsbiblioteket Carolina Rediviva 

bedriver viss museal verksamhet även om universitetsbiblioteket inte omfattas av 

denna studie. 

Museernas uppdrag återfinns i Arbetsordning för Uppsala universitet Musik 

och museer8 och i denna beskrivs museernas verksamhet som bl.a. utbildnings- 

och forskningsresurser för universitetet. Museerna har även publik verksamhet, 

genom bl.a. utställningar, och ett uppdrag att samverka med samhället.  

Tre av universitetsmuseerna, med undantag av Uppsala linneanska trädgårdar, 

är med i branschorganisationen Sveriges Museer.9 Universitetsmuseerna går alltså 

att placera in i både ett akademiskt och ett större musealt sammanhang. Detta 

museala sammanhang kan bl.a. ses som den auktoritära samhällsposition som den 

museala institutionen besitter. Museer är inte de enda som samlar, ställer ut, 

utbildar eller hävdar sig värna om ett definierat arv och en kunskapsbank.10 Men 

de särskiljs genom den auktoritet som de tillskrivs i samhället. Museet kan alltså 

ses som en arena och ett instrument för reproduktion av sociala och kulturella 

ideal, diskurser och normer. 

Även universitet är platser där normreproduktion sker. De perspektiv och 

normer som etablerats överförs mellan generationer av akademiker.11 Uppsala 

universitetet har dock riktlinjer och handlingsplaner för arbete med  mångfalds-

perspektiv, jämställdhetsarbete och diskriminering. Dessa grundar sig på 

Diskrimineringslag12, Högskolelag13, Arbetsmiljölag14 samt internt utarbetade 

riktlinjer och policys. De med störst relevans för hbtq är Program för lika villkor 

                                                 
7 Mål och strategier för Uppsala universitet. Fastställda av konsistoriet 2014-11-26. UFV 2013/110. s. 2. 

8 Arbetsordning för Uppsala universitet Musik och museer. Beslut av Universitetsdirektör 2014-10-29. UFV 

2012/688. 
9 Riksförbundet Sveriges museer > medlemmar > medlemsförteckning [2016-04-26]. 
10 Eivergård & Lundström (2007). Samlarna och samlingarna. ... , s. 129-137. 
11 Olsson (2004). I den akademiska garderoben - det har väl inget med utbildning att göra, s. 9. 
12 Diskrimineringslag (2008:567). 
13 Högskolelag (1992:1434). 
14 Arbetsmiljölag (1977:1160). 
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vid Uppsala universitet  från 2010 och Handlingsplan för lika villkor. 2014-2016 

från 2014. Även om museerna följer dessa riktlinjer finns inget utryckligt 

inkluderande av museerna som verksamhetsområden i Uppsala universitets 

likabehandlingsplan. 

Denna studie menar att bidra till det växande forskningsområdet som berör 

museer och hbtq genom att skapa kunskap om förutsättningar och inställningar 

mot hbtq på universitetsmuseerna i Uppsala. Studien är även av relevans för 

akademin då universitetsmuseerna är forsknings- och utbildningsresurser och 

museernas arbete påverkar universitetets möjligheten att använda museerna till 

undervisning och forskning med hbtq-perspektiv. Likaså kan museernas arbete ses 

som medskapande av museal kunskapsproduktion och en större samhällsdiskurs. 

Disposition 

Uppsatsens disposition är upplagd som en konventionell uppsats. Arbetet inleds 

med en inledning som ger en överblick över fältet och en initial kontext till 

studien. I det nästkommande kapitlet Syfte och frågeställning redogör jag 

uppsatsens syfte och de frågeställningar jag utgått från. Efter den initialt inledande 

delen ger jag en kortare introduktion till de fyra universitetsmuseerna i kapitlet 

Universitetsmuseerna. Därefter kommer Hbtq-begreppet och historisk överblick 

som innehåller en fördjupning som reder ut hbtq som begrepp, då det är ett 

komplext begrepp, och går igenom bakgrunden till dagens politiska klimat, 

samhällsklimat och museiklimat i relation till hbtq. Därefter följer kapitlet 

Tidigare studier och forskning som går igenom de tidigare studier och den tidigare 

forskning som gjorts på området. 

I kapitlen Metod respektive Teori fördjupar jag mig i de praktiska och 

teoretiska verktyg jag använt mig av i detta arbete. Likaså förs en etisk diskussion 

kopplad till metodval. 

Därefter presenteras den genomförda undersökningarna i kapitlet 

Undersökningen. Slutligen görs en djupgående analys och diskussion i Resultat, 

analys och diskussion som svarar på frågeställningarna och redogör de relevanta 

aspekterna av studien. Arbetet rundas av med en kort summerig i kapitlet 

Sammanfattning. 
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Syfte och frågeställningar 

Detta kapitel omfattar en genomgång av syftet bakom denna studie, de använda 

frågeställningarna och slutligen studiens avgränsning. 

Syfte 

Denna studie har två syften som båda berör hbtq och universitetsmuseerna i 

Uppsala. Motsvarade finns det två frågeställningar. 

Det ena syftet är att undersöka hur Uppsala universitets museers förhåller sig 

till samt arbetar med representations- och inkluderingsfrågor kopplat till hbtq. 

Detta görs genom att undersöka hur museernas chefer pratar om och resonerar 

kring hbtq-frågan. Studien består av kvalitativa intervjuer med cheferna från 

respektive universitetsmuseum. Deras uttalanden och funderingar kring 

verksamheten och hbtq blir sedan utgångspunkten i analysen. 

Det andra syftet är att undersöka vilka villkor, förutsättningar och krav som 

finns i förhållande till hbtq som del av den museala verksamheten på Uppsala 

universitetsmuseer. Detta görs genom att närläsa med ett hbtq-perspektiv Uppsala 

universitets riktlinjer, handlingsplaner och uppdrag till museerna samt de 

relevanta nationella kultur- och utbildningspolitiska strategierna, riktlinjerna och 

uppdragen som relaterar till  representations- och inkluderingsfrågor. 

Frågeställningar 

I arbetet utgår jag från två frågeställningar. Denna uppdelning är gjord för att få  

ett tydligt fokus på studiens de två syften. Frågeställningarna lyder: 

Hur ser relationen ut mellan hbtq och universitetsmuseerna i de relevanta och 

styrande handlingarna och vilket ramverk skapar detta för arbete med hbtq? 

Hur resonerar och pratar Uppsala universitetsmuseernas chefer om hbtq-

representation och -perspektiv i relation till den museala verksamheten?  
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Avgränsning 

Min utgångspunkt är museernas verksamhet idag (2015–2016) men med viss 

tillbakablick på hur dagens förhållningssätt vuxit fram. Studien omfattar Uppsala 

universitets museer Evolutionsmuseet, Gustavianium, Medicinhistoriska museet 

och Linnés trädgårdar. Jag har inte inkluderat Uppsala universitetsbibliotek 

Carolina Rediviva trots att de till viss del bedriver museal verksamhet. Urvalet är 

baserat på verksamheternas primära uppdrag och Carolina Rediviva bortfaller 

p.g.a. huvudsaklig biblioteksverksamhet. 

Inom ramen för denna studie har jag inte tittat på hur intendenter, antikvarier, 

pedagoger, m.fl., tänker och resonerar kring hbtq-frågor. Denna avgränsning 

gjordes baserat på arbetets storlek, tidsram och problemformulering. Studien 

inkluderar inte en granskning av museernas publika verksamhet, som t.ex. 

utställningar och publika visningar. Det har inte heller funnits möjlighet att inom 

ramen för studien granska universitetsmuseernas samlingarna, kategorisering av 

samlingarna, elektroniska databaser, etc., ur ett hbtq-perspektiv. 
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Universitetsmuseerna 

Detta kapitel består av en introduktion till Uppsala universitets museer och 

individuella presentationer av de fyra universitetsmuseerna. Varje presentation 

innehåller en kort historik och kort genomgång av respektive verksamhet. Kapitlet 

menar att skapa en initial förståelse för de olika museiverksamheterna hos läsaren, 

oavsett erfarenhet eller tidigare kunskap om museerna, som är av vikt för att 

begripliggöra studiens undersökningar och analys. 

Universitetsmuseerna 

I Uppsala finns fyra museer som särskiljer sig från de flesta andra svenska 

museer. Dessa museer är Evolutionsmuseet, Museum Gustavianum, Uppsala 

linneanska trädgårdar och Medicinhistoriska museet. Det som gör dem säregna är 

deras status som universitetsmuseer. Denna typ av museala verksamhet, där 

museet som kulturinstitution tillhör och utgår från ett specifikt universitets 

verksamhet, är mycket ovanlig i Sverige. Uppsala universitetsmuseer tillhör inte 

en förvaltningsmyndighet under kulturdepartementet utan ligger under 

utbildningsdepartementet. I Uppsala innebär det att Museum Gustavianum, 

Evolutionsmuseet och Uppsala linneanska trädgårdar har Uppsala universitet som 

övergripande myndighet och tillhör universitetsförvaltningen. Undantaget för 

detta är Medicinhistoriska museet som inte tillhör universitetsförvaltningen utan 

är en fristående stiftelse med Uppsala Universitet som en av huvudmännen. Detta 

innebär att Medicinhistoriska museet är ett fristående museum som inte har någon 

förvaltningsmyndighet. Dock inkluderas samtliga fyra museer i det som 

definierats som Uppsala universitetsmuseer och ingår i Uppsala universitets enhet 

Musik och museer.15 

Museirådet är Uppsala universitets rektors rådgivande organ i museifrågor.16 

Samtliga av cheferna från universitetsmuseerna är inkluderade i denna arbets-

grupp, utöver bl.a. rektorsrådet för kultur och tradition, Uppsala universitets 

kommunikationsdirektör och samt ett antal ledarmöter utsedda av studentkårerna, 

                                                 
15 Arbetsordning för museirådet vid Uppsala universitet. Fastställd av Rektor 2010-12-21. UFV 2010/2089. 
16 Arbetsordning för museirådet vid Uppsala universitet. Fastställd av Rektor 2010-12-21. UFV 2010/2089. 
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Uppsala kommun och Uppsala läns lansting. I uppdraget i Arbetsordning för 

museirådet vid Uppsala universitet17  från 2010 framgår det att museirådet ska 

verka för museernas kontakt med det omgivande samhälle samt hantering 

kulturarvs- och bildningsfrågor genom museal verksamhet. I Arbetsordning för 

Uppsala universitet Musik och museer18 från 2014 har Uppsala universitet 

definierat universitetsmuseernas uppdrag. Uppdraget inkluderar bl.a. att 

samverkan med det omgivande samhället, att utveckla verksamheterna, att 

ansvara för bevarade av föremålssamlingar, att ansvara för tillgängliggörande av 

föremålssamlingarna och att utveckla lärandemiljöer.19 Det är värt att 

uppmärksamma att universitetsmuseernas verksamhet grundar sig i uppdraget som 

formulerats i arbetsordningen men att de olika museerna tar egna former och 

fokuserar verksamheterna på olika akademiska fält.  

Evolutionsmuseet 

Ett stenkast från Botaniska trädgården, precis intill Uppsala universitets 

Evolutionsbiologiskt centrum, breder Evolutionsmuseet ut sig. Evolutionsmuseet 

är Uppsala universitets naturhistoriska museum och fokuset ligger på, som namnet 

antyder, evolutionsbiologi. Evolutionsmuseet grundades sent 1990-tal, med 

utgång i ett redan existerande zoologiskt universitetsmuseum och Evolutions-

biologiskt centrums samlingar.20 Evolutionsmuseet kom att slås samman med 

botaniska, paleontologiska och geologiska samlingar och fick den bredd och form 

det har idag. Evolutionsmuseet är känt för sina breda och anrika samlingar där de 

tidigaste fynden härrör från 1600-talet21. Museets samlingar och utställningar 

bygger på forskningsmaterial insamlat till Uppsala universitet. Som 

naturhistoriskt museum är det även del av ett större forskningsnätverk med t.ex. 

utlån av föremål och preparat till akademiska forskare. 

Museet är uppdelat i Evolutionsmuseet Zoologi, Evolutionsmuseet Botanik 

och Evolutionsmuseet Paleontologi och mineralogi. Enheterna ligger i olika hus 

och har olika fokusområden men delar övergripande organisation. Evolutions-

museet Zoologi och Evolutionsmuseet Paleontologi är öppna för studenter och 

allmänheten och är de delar av museet där bl.a. skollovsaktiviteter för barn och 

temadagar anordnas. Evolutionsmuseet Paleontologi visar i första hand fossiler, 

bl.a. dinosaurier, men utställningarna inkluderar även mineraler. Evolutions-

museet Zoologis publika verksamhet var dock stängd för renoverig under denna 

studies genomförande. Men i Evolutionsmuseet Zoologi visas vanligen 

                                                 
17 Arbetsordning för museirådet vid Uppsala universitet. Fastställd av Rektor 2010-12-21. UFV 2010/2089. 
18 Arbetsordning för Uppsala universitet Musik och museer. Beslut av Universitetsdirektör 2014-10-29. UFV 

2012/688. 
19 Arbetsordning för Uppsala universitet Musik och museer. Beslut av Universitetsdirektör 2014-10-29. UFV 

2012/688. 
20 Chefen för Evolutionsmuseet 2014-02-03. 
21 Uppsala museer > Evolutionsmuseet [2015-02-10]. 
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preparerade djur, både inhemska och utländska, samt anatomiska preparat. 

Grupper, exempelvis skolklasser eller gruppbesök, kan boka visning av 

utställningarna.22 Evolutionsmuseet Botanik är tillskillnad från de andra två 

enheterna i första hand en forskningsresurs och består av herbariearkiv, 

referensbibliotek, m.m. Viss visningsverksamhet sker efter förfrågan, t.ex. i 

samband med undervisningsmoment på Uppsala universitet eller forskarbesök.  

Museum Gustavianum 

Runt hörnet från Uppsala universitets huvudbyggnad och Uppsala domkyrka 

ligger Museum Gustavianum. Det är ett museum som invigdes 1997 i syfte att 

skildra Uppsala universitets akademiska historia, men idag har museet en bredare 

profil23. Museet inrymmer samlingar och utställningar med tema arkeologi, konst 

och vetenskapshistoria. Museets verksamhet centrerar dock fortfarande kring 

Uppsala universitets historia och verksamhet.  
Namnet kommer av byggnaden, Gustavianum, som ursprungligen rests som 

en renodlad universitetsbyggnad för undervisning. Museet är kanske mest känt för 

Rudbecks anatomiska teater (Theatrum anatomicum) och Uppsala universitets 

myntkabinett. Myntkabinettet finns dock i Uppsala universitets huvudbyggnad. 

Museets konstsamlingar finns under deposition på Uppsala konstmuseum. I 

dagsläget (2016) är museet under omorganisation och stora förändringar planeras. 

Ombyggnation, nya basutställningar och utrymme för temporära utställningar 

finns med i planerna.  

Museum Gustavianums verksamhet riktar sig både till Uppsala universitet och 

till allmänheten. Utöver den publika verksamheten tillhandahåller museet sina 

samlingar för forskning och undervisning kopplade till universitet och högskolor.24 

Museet anordnar även tematiska visningar och temadagar, både för allmänheten, 

Uppsala universitet och grundskoleklasser. Ordinarie visning av utställningarna 

sker dock på helgerna. 

Uppsala linneanska trädgårdar 

Uppsala linneanska trädgårdar är ett grönt museum med levande samlingar som 

består av museala kulturlandskap i form av trädgårdar samt kulturhistoriska 

miljöer. Uppsala linneanska trädgårdar omfattar Linnéträdgården, Botaniska 

trädgården och Linnés Hammarby. 

Linnéträdgården och Botaniska trädgården ligger i centrala Uppsala och utgör 

en viktig del av Uppsalas stadsbild. Botaniska trädgården var ursprungligen en 

                                                 
22 Evolutionsmuseet > Besök oss [2015-02-10]. 
23 Chefen för Museum Gustavianum 2016-01-28. 
24 Museum Gustavianum > Museet [2016-01-08]. 



10 

 

slottsträdgård som anlades av Olof Rudbeck den äldre 1664.25 Gustav III skänkte 

den botaniska trädgården till Uppsala universitet 1787. Botaniska trädgården 

inkluderar bl.a. den kulturminnesmärkta Barockträdgården, 1800-tals orangeriet 

Linneanum och ett tropiskt växthus. Linnéträdgården är en rekonstruktion av 

Linnés egna botaniska trädgård och omfattar även Carl von Linnés professors-

bostad  1743–1778.26 I den gamla bostaden finns Linnémuseet som driv av 

Svenska Linnésällskapet. 

Linnés Hammarby omfattar det gamla säteriet Hammarby som utgjorde Carl 

von Linnés egen bostad och mark.27 Linnés Hammarby består idag av flertalet hus, 

en trädgård och ett återskapat jordbrukslandskap som tillsammans utgör ett 

bevarat kulturarvslandskap som sedan 2007 klassats som ett kulturreservat.28 

Uppsala linneanska trädgårdar har publik verksamhet och är öppna för 

allmänheten. Det är även ett besöksmål för skolklasser och turister. Uppsala 

linneanska trädgårdar har även forskare som arbetar med samlingarna och 

forskningssamarbeten med institutioner inom Uppsala universitet29. 

Medicinhistoriska museet 

I stadsdelen Ulleråker och inhyst i en av Ulleråkers sjukhus gamla administrativa 

byggnader ligger Medicinhistoriska museet. Museet har fokusområdet 

medicinhistoria inklusive medicinteknisk utveckling, sjuksköterskehistoria, 

psykiatri och farmaci. På bottenvåningen visas den läkekonst som har med 

kroppen att göra medan det på övervåningen visas medicinhistoria som handlar 

om det mänskliga psyket (tidigare Psykiatrihistoriska museet). Övervåningen 

handlar i första hand om Ulleråkers sjukhus historik. Museets samlingar bygger på 

donationer och insamlat material från sjukhus, i första hand från Akademiska 

sjukhuset i Uppsala.  

Museet drivs som tidigare nämnt av en stiftelse där Uppsala universitet är en 

av huvudmännen. Uppsala medicinhistoriska förening och Landstinget i Uppsala 

län är de andra huvudmännen. Museet räknas dock in bland universitetsmuseerna 

och i egenskap av huvudman kan Uppsala universitet framföra önskemål på 

Medicinhistoriska museets verksamhet. Grunden för museet är Uppsala 

medicinhistoriska förening vars syfte med att starta ett museum var att kunna 

främja medicinhistorisk forskning, utbildning och samlingsbevarande.30 

                                                 
25 Uppsala linneanska trädgårdar > Botaniska trädgården > Historia [2016-01-15]. 
26 Uppsala linneanska trädgårdar > Linnéträdgården [2016-01-15]. 
27 Uppsala linneanska trädgårdar > Linnés Hammarby [2016-01-15]. 
28 Länsstyrelsen > Länsstyrelsen Uppsala län > Samhällsplanering & kulturmiljö > Kulturreservat > Linnés 

Hammarby [2016-01-15]. 
29 Chefen för Museum Gustavianum 2016-01-28. 
30 Stadgar för Uppsala Medicinhistoriska förening (2008). 
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Museet har visningar, föreläsningar och andra publika aktiviteter som del av 

sin ordinarie verksamhet.31 Det är öppet för allmänheten ett par dagar i veckan, 

dock kan visningar bokas oavsett veckodag. De dagar museet håller söndagsöppet 

hålls även ett föredrag på temat medicinhistoria. Några kvällar varje termin bjuder 

även Medicinhistoriska föreningen in till föreläsningar, med utvalda föreläsare, på 

museet32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Medicinhistoriska museet > Föredrag [2016-02-13]. 
32 Medicinhistoriska museet > Medicinhistoriska föreningen [2016-02-13]. 
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Hbtq-begreppet och historisk överblick 

Detta kapitel är uppdelat i tre delar. Det genomgående syftet med kapitlet och det 

jag önskar läsaren tar med sig är en grundläggande förståelse för hbtq som 

begrepp, identiteter och minoriteter.  

I den första delen presenteras därför hbtq-begreppet mer ingående och jag 

delar upp begreppen kopplade till hbtq tematiskt. En förståelse för vad hbtq 

omfattar är viktigt för att kunna ta ställning till hbtq-frågor och -perspektiv. Jag 

har bl.a. varit engagerad i hbtq-festivalen Stockholm Pride sedan 2009 och har 

genom detta stor erfarenhet av hbtq-begreppet och dess innefattade identiteter. 

Den första delen av kapitlet grundar sig i egna erfarenheter av användning och 

definition av hbtq, men kompletteras med ytterligare källor. 

I den andra delen presenteras hbtq-historia vilket är en tillbakablick på hur 

hbtq som identitet, politisk rörelse och samhällsgrupp växt fram. I den tredje delen 

går jag igenom hbtq:s genombrott och etablering på svenska museer. Dessa 

historiska perspektiv på hbtq är viktiga för att förstå den utveckling som skett och 

där med få en djupare förståelse för dagens samhälls- och museiklimat.  

Jag vill även poängtera att jag valt att skriva hbtq med gemener. Detta är gjort 

i enhet med Språkrådets33 och RFSL:s34 användning av gemener vid bruk av 

akronymen hbtq i skrift. 

Hbtq 

Hbtq är en förkortning av homosexuella, bisexuella, transpersoner respektive 

personer med queera identiteter och könsuttryck och används som ett 

paraplybegrepp. Ibland används enbart ordet queer, detta är dock ovanligt i 

svenska sammanhang. På engelska används vanligen queer eller akronymen 

LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Queer). 

Hbt är en snarlik men kortare och något äldre benämningar som dock 

utelämnar queer. Förkortningen hbt började användas i tryck tidigt 2000-talet.35 

Idag har dock hbtq i princip ersatt hbt. Hbtq kan utökas till hbtqiap och inkluderar 

                                                 
33 Språknämnden > Frågor > Arkiv Språkrådet > HomoBiTrans, HBT eller hbt? [2015-12-22]. 
34 RFSL > Hbtq-fakta > Hbtq [2015-12-22]. 
35 Rosenberg (2004). Med kritisk blick - ett inkluderande kulturteoretiskt perspektiv, s. 179. 
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då uttryckligen intersexuella, asexuella och pansexuella personer. En något 

ovanlig förekommande variation som kan användas är lhbtq där l står för lesbisk, 

detta samlingsnamn åsyftar att lyfta och styrka lesbiska kvinnors identitet och 

livsupplevelser. I detta arbete kommer jag uteslutande använda hbtq då det är 

begreppet med störst konvention och spridning i dagsläget. 

Börjar man reda ut vad hbtq betyder och vilka implikationer de enskilda 

bokstäverna har blir det lätt att se att hbtq handlar om flertalet minoriteter som 

inte är en enhetlig grupp och egentligen har förhållandevis lite gemensamt. Det 

hbtq-personer har gemensamt är att de utsatts och utsätts för diverse olika typer av 

förtyck p.g.a. hur de uttrycker kön eller sexualitet, identifierar sig och lever sina 

liv. I grunden handlar det om normbrytande beteenden som mötts med motstånd. 

Hbtq som grupp kan ses som en politisk allians mellan minoritetsgrupper som haft 

likartade problem och hittat fristäder på samma platser i samhället. Som politisk 

strategi har samarbetet varit framgångsrikt och mycket har hänt på förhållandevis 

kort tid.36 

Sexualitet 

Sexualitet omfattar individens förmågan att känna romantisk och/eller sexuell 

attraktion gentemot individer baserat på könsidentitet. Sexualitet är ofta viktigt för 

personers identitet. Heterosexualitet syftar till uteslutande attraktion mellan män 

och kvinnor. Homosexualitet syftar till attraktion enbart riktad mot personer med 

samma könsidentitet. Det finns många ord för homosexualitet i språket, t.ex. 

lesbisk, flata, bög, etc., och dessa används ofta som identiteter. Bisexualitet syftar 

till attraktion gentemot både kvinnor och män. Pansexualitet innebär attraktion 

gentemot personer oavsett könsidentitet eller könsuttryck och utmanar den 

inbyggda dikotoma relation till kön som bisexualitet kan ses omfatta. Prefixet bi- 

har latinskt ursprung och betyder två- och även pan- är latin och betyder som 

prefix all-. Asexualitet refererar till avsaknaden av sexuell attraktion gentemot 

andra individer men detta utesluter inte romantisk attraktion. Svensk lagstiftning 

vidkänner dock enbart tre sexuella läggningar: heterosexualitet, homosexualitet 

och bisexualitet.37 

Könsidentitet, könsuttryck, trans och cis 

Könsidentitet innebär det kön en individ identifierar sig med och en tillskriven 

könsidentitet är könet en person tillskrives av en annan person. I detta arbete har 

jag valt att ta avstånd från formuleringen  "[...] könsöverskridande identitet eller 

uttryck [...]"38 som används i Diskrimineringslagen. Noterbart är att Uppsala 

                                                 
36 Se Den normbrytande historien på s. 16 i kapitel Hbtq-begreppet och historisk överblick. 
37 Diskrimineringslag (2008:567). 
38 Diskrimineringslag (2008:567). 
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universitet har valt att förhålla sig till dessa begrepp på ett likartat sätt i sina 

policydokument fr.o.m. 2014.39 Istället används könsidentitet och könsuttryck. 

Detta i likhet med RFSL40 och Diskrimineringsombudsmannen (DO)41. Detta då 

formuleringen könsöverskridande identitet lägger fokus på avvikande beteende i 

relation till normativt kön istället för fokus på mångfald i relation till kön. 

Könsuttryck omfattar olika indikatorer på könstillhörighet, t.ex. kroppsspråk, 

hår, klädsel och socialt beteende, m.m. Vanligen är dessa könsindikatorer 

normativa. Detta innebär att t.ex. olika frisyrer, klädesplagg, beteende, m.m., har 

tillskrivits olika kön och används sedan för att förstärka könsidentitet. En person 

bygger vanligen sin könidentitet med hjälp av könsuttryck. Personer som bryter 

könsnormer möter vanligt ofördelaktig behandling i samhället, indikerat av t.ex. 

det negativt laddade språkbruket "fjolliga män" eller "inte äkta kvinnor". 

Människors könsidentiteter och könsuttryck är något separat från sexualitet och 

romantiska intressen. 

Trans är ett paraplybegrepp som omfattar både transexuella personer och 

transvestiter. En cisperson har ett biologiskt, juridiskt, socialt och självidentifierat 

kön som sammanfaller. Endast personer som självidentifierar sig som trans bör 

dock omnämnas som transpersoner, då gränserna kring identiteten trans är 

flytande. Transsexuella personer är dock i regel individer som identifierar sig som 

ett annat kön än det biologiska och juridiska kön som tilldelats vid födsel. 

Transsexualism är en medicinsk diagnos och många transpersoner genomgår 

könkorrigeringar och byter juridiskt kön. Det är vanligt att orden transsexualism 

och transsexualitet används, dock lägger transsexualitet genom ändelsen sexualitet 

blir fokuset på sexualitet istället för kön och undviks därför ofta av transpersoner. 

Transvestiter är personer som har begär och behov av att ibland eller alltid anta 

andra könsuttryck än de associerade med den egna könsidentiteten. Transvestism 

medför inte en önskan om medicinsk könskorrigering eller byte av juridiskt kön. 

Personer som inte identifierar sig med Sveriges två juridiska kön, kvinna och 

man, identifierar sig ibland som trans och ibland som intergender eller ickebinär. 

Identiteterna kan ses som ett avståndstagande från den medicinska diagnosen 

transsexuell. Det är dock inte att förväxla med intersexuella personer vilket är 

personer som fötts utan tydlig biologisk könstillhörighet. Diffus genitala eller t.ex. 

både testiklar och äggstockar är exempel på otydlig biologisk könstillhörighet. 

Intersexuella personer tilldelas dock ett juridiskt kön redan vid födsel i enhet med 

Sveriges två juridiska kön. Ibland genomgår intersexuella personer medicinsk 

könskorrigering utefter könidentitet, vilket inte alltid sammanfaller med den 

tillskrivna könsidentiteten. 

                                                 
39 Handlingsplan för lika villkor. 2014-2016. Fastställd av Rektor 2014-04-08. UFV 2014/455. s. 3. 
40 RFSL > Hbtq-fakta [2015-12-22]. 
41 DO > Om diskriminering > Skyddade diskrimineringsgrunder [2016-12-22]. 
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Queer 

I grunden är queer det som utmanar den etablerade hetero- och/eller cis-normen, 

men queer är även en identitet.42 I förhållande till identitet syftar det ofta på ett 

normbytande förhållande till kön och sexualitet, vanligen är det en heteronorm 

eller cisnorm som bryts. Men även brytande av exempelvis tvåsamhetsnormen, 

normen kopplad till monogami i förhållanden, kan omfattas av en queer identitet. 

Queer kan ses som ett alternativ till andra snävare definierade identiteter och 

används bl.a. när personer bryter heteronormen men t.ex. inte önskar identifierar 

sig med homo- eller bisexualitet. Queer är alltså ett brett begrepp och en bred 

identitet som omfattar mycket. Det som är genomgående för queer är just 

normbrytande och utmanandet av normer som det eftersträvansvärda och 

naturliga. Bruk av queer som identitet är inte att förväxla med queerteori43. 

Den normbrytande historien 

Homosexualitet, heterosexualitet, bisexualitet, transsexualism, transvestism, 

asexualitet, etc., har som begrepp och identiteter egentligen inte funnits speciellt 

länge. Det har givetvis funnits personer som haft sexuella och romantiska 

relationer i olika konstellationer i alla tider, likaså har det funnits personer med 

varierande könsuttryck och -identiteter. Samkönat sexuellt umgänge, speciellt 

mellan män, har dock kallats både otukt mot naturen och sodomi under en lång 

period av svensk historia. Från medeltiden fram tills 1734 fanns lagstiftning i 

Sverige mot sexuellt umgänge mellan män.44 Samkönat sexuellt umgänge mellan 

kvinnor var inte illegalt, om det ens ansågs möjligt. Men som historien förtäljer 

betraktades den samkönade akten som något oönskat. Någon direkt lagstiftning 

mot normbrytande könsuttryck eller -identiteter har det inte funnits i Sverige, men 

som minoritetsgrupp har transpersoner historiskt sett utsatts för stort förtyck och 

hån. Ett unikt nedslag i den svenska historien är dock Therese Andreas Bruce som 

1824 fick läkarintyg på han var hermafrodit, som det då kallades, och kunde på så 

sätt leva öppet med den önskade könsidentiteten man.45 

Orden homosexualitet och heterosexualitet myntades på 1860-talet i Tyskland 

och anammades därefter snabbt i Sverige.46 Begreppens uppkomst bör ses som ett 

resultat av en läkarkår som börjat diagnostiserat det sexuellt avvikande och 

samtida aktivister som behövde definierade ord för att kunna arbeta politiskt med 

relaterade frågor. Homosexualitet var inte det enda begrepp som kom på 1800-

                                                 
42 RFSL > Hbtq-fakta > Hbtq [2016-02-01]. 
43 Se Queerteori på s. 37 i kapitel Teori. 
44 Wennerlund (2015). Brott, sjukdom eller sexuell läggning? En rättshistorisk utredning ... , s. 12. 
45 Littberger Caisou-Rousseau (2013). Therese Andreas Bruce: en sällsam historia från 1800-talet ... . 
46 Norrhem, Rydström & Markusson Winkvist (2008). Undantagsmänniskor: en svensk HBT-historia, s. 100. 
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talet och det samexisterade i början med flertalet andra begrepp som beskrev 

normbrytande sexualitet.47 Huruvida t.ex. kvinnors och mäns samkönade sexuella 

umgänge skulle beskrivas med samma ord och om det fanns fler än två kön var 

frågor som diskuterades intensivt inom akademin. Likaså frågan om huruvida 

samkönat sexuellt beteendet var naturlig, sjukligt eller kriminellt. 

Parallellt med den akademiska debatten som fördes fanns det en allmän 

inställning i samhället om att de sexuellt avvikande var en fara för resterande 

befolkning48. Resultatet blev en kriminalpolitisk åtgärd i form av återinförande av 

lagstiftning med syfte att göra avvikande sexuellt beteende straffbart och på så sätt 

skydda befolkningen. 18 kap. 10 § i 1864 strafflag finns ett könsneutralt förbud 

omfattade otukt mot naturen.49 Denna lag kriminaliserade även sexuellt umgänge 

mellan kvinnor. 

Ett uppmärksammat danskt nerslag i historien är Lili Elbe som 1930 blev den 

första personen i världen att genomgå en medicinsk könskorregering.50 Inget land 

vidkände Lilis könsbyte men det var ett stort medicinskt genombrott trots Lilis 

tidiga bortgång 1931. 

Det kom att dröja fram tills 1944 innan lagen från 1864 återkallades och 

samkönat sexuellt umgänge avkriminaliserades. Dock kom lagstiftningen att 

ersättas av en sjukdomsstämpling. Homosexualitet kom då att inkluderas i samma 

avsnitt i Socialstyrelsens sjukdomsregister som diagnoserna antisocial störning 

och schizofreni.51 I samband med detta kom även transvestism att inkluderas i 

sjukdomsregistret och en diagnos beskrivande transsexualism började ta form.52 

Men att personer skulle få byta juridisk kön eller få hjälp av den allmänna 

sjukvården för könskorregering var inte aktuellt. 

RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, grundas 1950.53 RFSL är 

sedan 2007 officiellt Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners 

och queeras rättigheter. Organisationen driver en politisk agenda, som inte är 

partibunden, och arbetar med frågor relaterade till diskriminering, homofobi, 

transfobi och likabehandling. Men även bl.a. transvestitföreningen FPES (Full 

Personality Expression Sweden) som bildades 1962 och patientföreningen 

Benjamin, landets första organisation för transsexuella, som bildades 196654 har 

varit av betydelse.  

                                                 
47 Keilty (2012). Sexual Boundaries and Subcultural Discipline, s. 420. 
48 Andreasson (2000). Samhällsfara eller samhällsgrupp? Riksdagens syn på homo- och bisexuella., s. 36-37. 
49 Morales (2005). Den svenska straffrättens syn på homosexuella handlingar mellan män ... , s. 1-2. 
50 Norrhem, Rydström & Markusson Winkvist (2008), s. 121. 
51 Wennerlund (2015), s. 14-15. 
52 Norrhem, Rydström & Markusson Winkvist (2008), s. 121, 
53 Pettersson (2000). En svensk homorörelse växer fram: RFSL 1950-2000, s. 11. 
54 Transformering > Vad är trans? > Transhistoria [2015-12-25]. 
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1972 kom den svenska lagstiftningen att inkludera Lagen om fastställande av 

könstillhörighet i vissa fall55 som tillät transpersoner att byta juridiskt kön efter 

vissa krav fullföljts. Detta inkluderade bl.a. terapi, hormonbehandling, 

könskorregerande operationer och en kirurgisk sterilisering.56 Transsexualism kom 

alltså att bli en medicinsk diagnos erkänd av Socialstyrelsen och den svenska 

landstingsbundna vården börjar behandla transsexuella personer. Tvångs-

steriliseringar av transpersoner, som krav för ändrat juridiskt kön, utfördes 

regelbundet i Sverige mellan 1972–2013. Detta innebär att transpersoner tillhör 

den sista minoriteten i Sverige att genomgå tvångssteriliseringar. Transsexualism 

står dock idag kvar i Socialstyrelsens sjukdomsregister i syfte att kunna till-

handahålla sjukvård och könskorregeringar genom landstingsvården. Debatten om 

huruvida homosexualitet skulle vara sjukdomsförklarat eller ej började lyftas 1972 

av RFSL men det kom att krävas många år av politisk kamp och först 1979 

avskaffades sjukdomsstämpeln.57 2009 togs transvestism bort ur Socialstyrelsens 

sjukdomsregister.  

1987 fick Sverige slutligen samkönad samborätt och registrerat partnerskap 

följde 1994.58 2009 träde en neutral äktenskapslagstiftning i kraft som ersätter det 

registrerade partnerskapet. Den första svenska lagen mot diskriminering som 

inkluderade sexualitet kom 1999 och var ett förbud mot diskriminering i 

arbetslivet på grund av sexuell läggning.59 2009 fick Sverige Diskrimineringslagen 

som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller -uttryck och sexuell läggning utöver 

etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning samt 

ålder60. 

Resan som Sverige gjort i hbtq-frågan är lång och utdragen. Från en 

statsapparat som syftade att skydda civilsamhället mot ett avvikande och sjukligt 

beteende till att medvetet inkludera och skydda minoriteterna som grupper av 

medborgare med rättigheter. Över tid har frågorna förflyttats från att ses som ett 

medicinskt och kriminalpolitiskt problem till att betraktas som en fråga om 

mänskliga rättigheter. Den svenska staten har kontinuerligt varit inblandad och 

kan ses spegla samhällets övergripande åsikter och förhållningsätt. En stor 

vändpunkt var den statliga så kallade homoutredningen, Utredningen om 

homosexuellas situation i samhället61, som publicerades 1984 Utredningen 

inkluderade bl.a. förslag om statlig delfinansiering av RFSL och utökade 

forskningsanslag för forskningsprojekt om homosexuellas situation. Trots detta 

                                                 
55 Lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (1972:119). 
56 Transformering > Vad är trans? > Transhistoria [2015-12-25]. 
57 Pettersson (2000). En svensk homorörelse växer fram: RFSL 1950-2000, s. 33. 
58 Andreasson (2000), s. 45. 
59 Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning (1999:133). 
60 Diskrimineringslag (2008:567). 
61 Utredningen om homosexuellas situation i samhället (1984). 
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ökade inte forskning märkbart och 1999 lyftes Motion 1999/2000:Ub431, 

Vetenskapen och homo-, bi- och transsexuella, i Riksdagen för att belysa hur lite 

forskning som gjort på dessa frågor i Sverige och hur svårt forskarna har att få 

anslag för sina projekt. För att citera motionen "Frågan är inte varför en del 

människor är homosexuella, utan varför de inte får vara det?"62. Kritiken riktades 

både mot akademin och samhället i stort. 

2014 antog regeringen en långsiktig hbtq-strategi, En strategi för lika 

rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller köns-

uttryck, vars arbete löper till 2017. Fokuset på strategin är att stärka och 

synliggöra hbtq-personer och deras rättigheter. 

Att hbtq-frågan kan upplevas vara på mode eller få extra uppmärksamhet 

kommer troligen av de förhållandevis radikala attitydförändringarna som skett på 

kort tid och att resurser tillsats för att motverka missgynnandet av hbtq-personer. 

Hbtq på museer 

Arbetet med hbtq på museer kan i grunden ses som arbete med mänskliga 

rättigheter, vem som syns och vem som tystnas ner. Hbtq-personer har som 

historien visar en lång historia av att tystas av samhället och att sållas ut som 

något oönskat och avvikande. Detta betyder givetvis inte att verksamhet som inte 

arbeta med hbtq-frågor aktivt eller medvetet missgynnar hbtq-personer. Men allt 

större del av det svenska museilandskapet anammat hbtq-perspektivet i syfte att 

arbeta med mänskliga rättigheter och kunskapsspriding. Men detta skedde givetvis 

inte över en natt. 

2003 publicerades den statliga utredningen Genus på museer som handlade 

om hur genusperspektivet då inkluderades och hur det i framtiden skulle kunna 

inkluderas i museal verksamhet63. Utgången var att kön spelar roll och att museer 

ärvt problematisk normreproduktion. Dock inkluderas varken sexualitet eller 

könsutryck och -identitet i diskussionen. Slutsatsen blev att de flesta svenska 

museer arbetade med genusperspektiv men att det fanns behov av att låta en 

genusdiskussion genomsyra verksamheterna för att långsiktigt åstadkomma 

förändring.64  2006 finansierade stiftelsen Framtidens kultur fortbildningsprojektet 

UFOG för museipersonal.65 Projektet syftade till att låta museiverksamheter pröva 

en analysmodell av genus i relation till utställningar och samlingar. Det som är 

talande och gemensamt med dessa normkritiska satsningar är att de hanterar 

frågor relaterade till kön, normreproduktion och stereotyper men utelämnar hbtq-

                                                 
62 Motion 1999/2000:Ub431. Vetenskapen och homo-, bi- och transsexuella. 
63 Genus på museer (2003), s. 9. 
64 Genus på museer (2003), s 63. 
65 Genus i museer > UFOG [2015-12-26]. 
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perspektivet. Men denna genusdiskussionen öppnade upp dörrarna för hbtq och 

den Jämusrapport, Uppdrag jämställda muser, Statens historiska museer fick i 

uppdrag att arbeta med 2011–2013 omfattar hbtq66. Bland annat konstaterar den att 

hbtq bör inkluderas i det inarbetade genusarbetet på statliga museer och likställas 

med andra diskrimineringsgrunder som tas i beaktning. 

I samband med att Regeringen antog en långsiktig hbtq-strategi 201467 fick 

även förvaltningsmyndigheten Riksutställningar i uppdrag att kartlägga arbetet 

med hbtq på svenska museer.68 Resultatet blev rapporten Museerna och hbtq – En 

analys av hur museer och andra utställare kan belysa perspektiv rörande 

homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer som publicerades 

2015. Rapporten konstaterar bl.a. att en klar majoritet av de tillfrågade museerna 

arbetade med hbtq-frågor i någon utsträckning, men att de i regel inte lyckats 

integreras hbtq i den ordinarie verksamheten.69 Den 19–20 november 2015 höll 

även Kulturrådet, Riksutställningar, Historiska museet, Sjöhistoriska museet och 

Scenkonstmuseet konferensen Queer kultur: hbtq-konferens som lyfte frågor som 

hbtq-perspektiv inom musei- och kultursektorn.70,71 

Men hbtq har funnits inom den svenska museivärden längre. Utställningen 

Normen skaver – på jobbet är väl alla hetero… som visades på Arbetets museum 

Norrköping redan 2005–2006 är ett sådant exempel.72 Utställningen fick RFSL 

Stockholms Regnbågspris 2005 för sin insats. I samband med utställningen hölls 

även en konferens med samma namn 22 november 2006 på Arbetets museum där 

normbrytande sexualitet sattes i fokus. Likaså har Nationalmuseum och Moderna 

museet i Stockholm haft queervisningar i samband med hbtq-festivalen 

Stockholm Pride sedan 2005.73  

2007 var bl.a. Röhsska Museet och Världskulturmuseet i Göteborg 

initiativtagare till hbtq-festivalen HBT-GBG.74 Idag heter festivalen West Pride 

och är Sveriges näst största hbtq-festival. Som resultat har festivalen och 

museerna under perioder haft ett nära samarbete. 2007 startades även projektet § 1 

(utläses Artikel ett), namngett efter FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, 

som ett samarbete bestående av personer som ledsnat på normativ musei-

verksamhet och frånvaron av hbtq.75 Flertalet stora statliga museer i Stockholm 

fanns representerade i samarbetet. 2008 visade Polismuseet i Stockholm bild-

                                                 
66 Uppdrag jämställda museer (2013), s. 7. 
67 En strategi för lika rättigheter ... (2014). 
68 Museerna och hbtq ... (2015), s 5. 
69 Museerna och hbtq ... (2015), s. 57. 
70 Kulturrådet > Verksamhet > Hbtq i kulturen [2016-01-11]. 
71 Riksutställningar > Aktuellt > Museer och hbtq > Queer kultur: hbtq-konferens [2016-01-11]. 
72 Lesslie (2006). Rapport från konferensen ”På jobbet är väl alla hetero..?” den 22 november 2006, s. 1-5. 
73 Åkerö (2011). Queert var det här! ..., s. 13. 
74 Göteborg > Se och göra > Hbtq Göteborg [2016-01-26]. 
75 TUM > about [2015-12-26]. 
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material med homoerotiska inslag som beslagtagits av polisen 190376 och 

Sjöhistoriska museet visade utställningen Frizon om hur Svenska Amerika 

Linjens fartyg historiskt utgjort en fristad för icke-heterosexuella män.77 Projektet 

§ 1 resulterade även i en internationell vandringsutställning och uppstartandet av 

projektet The Unstraight Museum.78 2008 började vandringsutställningen § 1 att 

visas och Stockholm var värdstad för EuroPride för andra gången. Detta medförde 

satsningar på flertalet stora museer i Stockholm. Många av de årliga queer-

visningarna som äger rum i Stockholm fick sin start här. Svenska Dagbladet 

rapporterade 2008 att Queerperspektiv intar museivärlden  och att 16 museer 

medvetet valt att hålla visningar med queerperspektiv under Stockholm Pride.79 

Efter 2008 har även flertalet museer deltagit i Stockholm Pride genom att anordna 

seminarier och aktiviteter.  

Men även andra museer i Sverige har följt trenden att arrangera aktiviteter och 

visningar i samband med hbtq-festivaler. Kvinnohistoriskt museum i Umeå 

arrangerade exempelvis föredrag under Umeå Pride 2015.80 Jönköpings hbtq-

festival Qom ut har haft aktiviteter och använt lokaler på Jönköpings Läns 

Museum81 och Marinmuseet Karlskrona har deltagit med föreläsningar under 

Karlskrona Pride82. Riksmuseers hbtq-rapport från 2015 konstaterar även att den 

vanligaste hbtq-satsningen museer gör är just visningar och programpunkter i 

samband med lokala hbtq-festivaler.83 

Satsningar utan direkt koppling till hbtq-festivaler har gjorts och görs dock. 

Ett exempel är Naturhistoriska riksmuseets utställning Rainbow Animals - om 

homosexualitet i djurvärlden från 2008–2009 som syftade på att belysa 

mångfalden av sexuellt beteende i naturen.84 Likaså var vandringsutställningen 

Secret love som visats på Världskulturmuseerna 2012–2013, specifikt på Öst-

asiatiska museet i Stockholm och Världskulturmuseet i Göteborg, en utställning 

med hbtq-tema.85 Ett annat exempel är  Historiska museet i Stockholms hbtq-spår 

från 2015, i befintliga utställningar, Gömda historier.86 

Det har tagit tid för svenska museer att börja hantera hbtq-frågan men 

Riksutställningars hbtq-rapport Museerna och hbtq87 visar på en positiv trend då 

allt fler museer börjat arbeta med hbtq. 

                                                 
76 Polismuseet > Pressrum > Arkiv pressmeddelanden > Bilder i beslag [2016-02-15]. 
77 Sjöhistoriska museet > Blogg > Samlarna > Eva Hult > Sjöhistoriska museet 75 år [2016-02-15]. 
78 TUM > about [2015-12-26]. 
79 Brandel (2008-06-19), Queerperspektiv intar museivärlden. 
80 Kvinnohistoriskt museum > På gång > 17 sept: Museerna och HBTQ [2016-02-15]. 
81 Program Qom ut (2014), s. 5. 
82 Marinmuseet Karlskrona > Besök > Föreläsning på Pridefestivalen [2015-02-15]. 
83 Museerna och hbtq ... (2015), s. 41. 
84 Rainbow Animals - om homosexualitet i djurvärlden (u.å.), s. 1. 
85 Världskulturmuseerna > Utställningar > Vandringsutställning > Secret Love [2016-02-15]. 
86 Historiska museet > Utställningar > Gömda historier hbtq på Historiska [2016-02-15]. 
87 Museerna och hbtq... (2015), s. 57. 
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Tidigare studier och forskning 

Sverige har aldrig haft någon enskild forskningsdisciplin dedikerad till hbtq-

studier.88 Istället har forskningsfrågor relaterade till hbtq anammats av 

genusvetenskapen, vilket även är forskningsfältet där queerteorin är som starkast i 

Sverige. Men utanför genusvetenskapen har den svenska akademin varit långsam 

med att lyfta hbtq och ligger tillsynes efter den allmänna samhällsdiskursen. Som 

riksdagsmotionen Motion 1999/2000:Ub431, Vetenskapen och homo-, bi- och 

transsexuella från 1999 konstaterade har bl.a. forskningsprojekt kopplat till hbtq-

frågor haft svårt att få forskningsanslag och inte tagits seriöst av akademin i stort. 

Resultat är att lite forskning om hbtq gjort och ännu mindre om hbtq i relation till 

musei- och kulturarvsvetenskap. Situationen tycks se likartad ut internationellt. 

Exempelvis utelämnar många av de centrala teoretiska verken som använts inom 

Masterprogrammet för ABM, inriktning musei- och kulturarvsvetenskap, på 

Uppsala universitet hbtq-perspektivet helt. För att ge ett par exempel inkluderar 

varken Bettina Messias Carbonells Museum studies : an anthology of contexts 

från 2004 eller Sharon Macdonalds A Companion to Museum Studies från 2011 

hbtq-perspektiv. Anders Högbergs bok Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården: 

tankar, kunskaper och processer 2002-2012 från 2013 utelämnar även den hbtq.  

Det som berör hbtq i relation till museer är enstaka forskningsprojekt, 

studentuppsatser, artiklar och kapitel i förhållandevis nyligen publicerade 

antologier. Jag har inte hittat något publicerat material som behandlar hbtq-

perspektivet i relation till universitetsmuseer specifikt. Trots detta utmärker sig 

Dominick Verscheldes med The university museum: respecting old values, 

embracing new directions från 2013 genom att Verscheldes för en diskussion om 

hur bevarandet av universitetssamlingar och respekt gentemot museernas ursprung 

inte behöver utesluta att nya idéer eller perspektiv inom ramen för akademin 

inkluderas. 

De studier som bedrivits och den litteratur som skrivits om hbtq i en museal 

kontext är alltså mycket begränsad. Den tidigaste användningen av ett perspektiv 

som uttalat utmanar heteronormen inom ramen för museivetenskap som jag 

kunnat hitta är Gabrielle Bourns granskning av museer i Storbritannien från 

                                                 
88 Ambjörnsson (2006). Vad är queer?, s. 39. 
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1994.89 Bourn tittar på hur många museer i Storbritannien som inkluderat 

homosexuella i sina utställningar. Som en mycket tidig text behandlande ett hbtq-

perspektiv, eller i detta fall avsaktandet av det, i relation till museer och deras 

verksamheter utmärker sig Bourns text.  Ur ett svensk perspektiv finns det få äldre 

publikationer som berör hbtq-frågor och i princip inga med koppling till museal 

verksamhet. 

Då hbtq-frågan bl.a. handar om representation och maktstrukturer blir dock 

museivetenskapliga publikationer om genus och etnicitet även intressanta. Ett par 

sådana relevanta exempel är Richard Sandells Museums as agents of social 

inclusion från 1998, Timothy W. Lukes Museum politics: power plays at the 

exhibition från 2002 och Kevin Coffees Cultural inclusion, exclusion and the 

formative roles of museums från 2008 då de är djupdykningar i den sociala 

potentialen bakom museet samt de processer och maktstrukturer som ligger 

bakom inkludering, exkludering och utformandet av narrativ på västerländska 

museer. I en svensk kontext tycks genusperspektivet vara det vanligast använda. 

Det dolda budskapet: kön och makt - kvinnor och män i museiutställningar från 

1994 är ett tidigt Svenskt exempel på kritiskt granskning av maktstrukturer på 

museer. Likaså är antologin Det bekönade museet av redaktörerna Birgitta 

Meurling och Inga-Lill Aronsson som publicerades 2005 är ett talade exempel. 

Som helhet fokuserar och problematiserar Det bekönande museet enbart genus 

och utelämnar därmed hbtq-perspektivet och queerteori helt. I bokens kapitel om 

Selma Lagerlöf nämner dock författaren Lagerlöfs sexualitet och att hennes 

privata rum på gården Mårbacka inte inkluderats musealiseringen av hemmet.90 

Detta kan liknas vid att exkludera bevisen efterlämnade av den kvinna hon delade 

sitt liv med. Sexualitet nämns dock endast förbigående och problematiseras 

mycket sparsamt. Istället ligger fokuset på en jämförande analys av hur Selma 

Lagerlöf i egenskap av kvinna och hennes hem framställs i jämförelse med 

August Strindberg.  

Men redan 2002 kom den brittiska antologin Museum, Society, Inequality91 

som inkluderade ett kapitel på temat homosexuella personers representation på 

brittiska museer. Dock inkluderar inte kapitlet ett bredare hbtq-perspektivet, utan 

tittar specifikt på homosexuella personer. En observation är att många museer 

blundat för eller medvetet utelämnat sexuell mångfald.92 Slutsatsen som dras är att 

det tycks finnas tryggheten i det konventionella historieberättandet. Det 

sparsmakade utbudet av representation lyfts fortfarande som ett verktyg öppnare 

av samtal rörande diskriminering och jämställdhet i samhället. 

                                                 
89 Bourn (1994). Invisibility: A Study Of The Representation ... . 
90 Ek-Nilsson (2005). Titanen och sagodrottningen: kulturella representationer av August Strindberg och 

Selma Lagerlöf. 
91 Sandell (2002). Museum, Society, Inequality. 
92 Vanegas (2002). Representing Lesbians and Gay Men in British Social History Museums, s. 103, 105-106. 
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2006 publicerar Wera Grahn avhandlingen ’Känn dig själf’ – genus, 

historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer. Avhandlingen 

fokuserar på genus men använder ett intersektionellt perspektiv.93 Det betyder att 

Grahn tar hänsyn till faktorer som kön, sexualitet, klass, etnicitet, m.m., när det 

bedöms relevant. Det finns dock ingen genomgående användning av ett hbtq-

perspektiv. Året efter publicerade Wera Grahn Genuskonstruktioner och museer i 

samarbete med Upplandsmuseet.94 Här nämns hbt-perspektivet som en möjlig del 

av genusarbetet men fokus ligger på kön. Queer som begrepp utelämnas. 

Robert Mills publikation Theorizing the queer museum från 2008 utgår från 

hbtq i ett bredare perspektiv och diskuterar kring det queera museet som koncept 

och huruvida ett sådant ens är möjlig. Då queer som teoretiskt begrepp per 

definition går emot och ifrågasätter etablerade strukturer, vilket draget till sitt 

yttersta skulle rasera dagens museiverksamhet.95 Mills är tydlig med att museers 

hbtq-satsningar, t.ex. att medvetet inkludera hbtq genom att berätta hbtq-historia, 

är något annat än ett queert museum. Fokuset förblir dock på museet som en plats 

där heteronormen kan belysas och ifrågasättas, snarare än en plats för att specifikt 

studera dem som bryter den.  

James H. Sanders III 2008 artikel The Museum’s Silent Sexual Performance  

från 2008 problematiserar bl.a. att de strukturer och värdegrunder som finns inom 

museiverksamheter kan ses avspegling av ett heteronormativt samhälle.96 Som del 

i detta måste museichefer, intendenter och andra medarbetare på museer 

reflekterat över sin roll i reproducerande av heteronormen och normativa narrativ. 

I Sanders resonemang fins även övervägningar av risken att minoriteter blir 

utpekande snarare än inkluderade. Men det tyngsta argumentet för aktivt 

inkludering genom guidningar och element i utställningar är att museerna inte 

oreflekterat ska berätta föråldrade narrativ.  

En av de tidigaste och mest betydande svenska publikationerna är Partik 

Steorns artikel Queer in the museum: Methodological reflections on doing queer 

in museum collections från 2010 som kritiskt diskurerar svenska museers 

praktiska och teorietiska arbete med hbtq-frågor. I artikeln kritiserar Steorn den 

ytlighet han upplevt genomsyrar museernas hbtq-engagemang och hur hbtq 

snarare används som ett marknadsföringsredskap istället för en verksamhets-

integrerad praxis. Att museer bör sträva mot att motverka normreproduktion, 

utöver t.ex. målinriktat samlande och nischade guidningar som alltid utelämnar 

något, för att ökad medvetenhet är även centralt.97 

                                                 
93 Grahn (2006). ’Känn dig själf’ ... , s. 35-35. 
94 Grahn (2007). Genuskonstruktioner och museer: handbok för genusintegrering. 
95 Mills (2008). Theorizing the queer museum, s. 45-46, 50. 
96 Sanders (2008). The Museum’s Silent Sexual Performance, s. 16, 21. 
97 Steorn (2010). Queer in the museum: Methodological reflections on doing queer in museum collections. 
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Antalogin Gender, Sexuality and Museums från 2010 av Amy K. Levin är en 

omfattande publikation som tar avstamp i genusvetenskapen och hbtq-

perspektivet. Publikationen innehåller flertalet kapitel som berör hbtq-perspektiv 

som tillsammans har en stor spännvidd. Bland dessa finns kapitel 18 Straight 

Talk: Evolution Exhibits and the Reproduction of Heterosexuality och kapitel 22 

Representing Possibility: Mourning, Memorial, and Queer Museolog. I kapitel 18 

tar Levin avstamp i det naturhistoriska museet och dess verksamhet som en 

spegling av mänsklig kultur: att all museal verksamhet är av människor för 

människor98. Frågor som sexuallitet och kön blir då komplexa och intressanta i 

relation till utställningar med naturvetenskapliga teman, speciellt utställningar om 

evolution. Sexualitet får då vanligen en stark koppling till reproduktion, trots 

sexualitets komplexa och delvis sociala karaktär. I kapitel 22 däremot diskuteras 

hur heteronormer tar plats och upplevs av hbtq-besökare, den reella effekten och 

påverkan inkluderande respektive exkluderade har på människor.99 Museet ses 

som en plats som inte bara innerymmer kunskap, utan kan även rymma och 

utforma livsöden. Museet ses som en aktivt och passivt politisk plats. 

Patrik Steorns Curating Queer Heritage: Queer Knowledge and Museum 

Practice från 2012 belyser bl.a. faktumet att personer som bryter eller under sitt 

liv bröt köns- och sexualitetsnormer finns representerade på olika sätt i de flesta 

samlingar.100 Dessa människor har alltid funnits och influerat sin samtid och 

därmed lämnat spår. Men p.g.a. historiska och kulturella förhållningsätt måste 

hbtq och queerperspektiv användas för att lyfta både det tydligt och antytt 

normbrytande i samlingarna. Steorn belyser även risken för att personer, medvetet 

eller omedvetet, kommer att dölja hbtq-perspektiven som del i reproduktion av 

sociala normer. Ett centralt problem är även att identiteter är flytande och 

förändras över tid, vilket gör det svårt att klassificera samlingar efter dagens 

identiteter, med att det däremot finns människor vars liv och upplevelser går att 

relatera till samtida perspektiv. 

Anthony Tibbles Hello Sailor! How maritime museums are addressing the 

experience of gay seafarers från 2012 visar på hur forskning om sexuella 

minoriteter, i detta fall med koppling till sjöfarten, kan användas på museer för att 

belysa tidigare tystade historiska perspektiv. Tibbles identifierar och 

problematiserar även en av museernas största problem vilket är bristen på stöd, 

rådgivning och kunskapsnärverk där museerna kan få verktyg och hjälp med att 

börja nysta i hbtq-perspektiv.101  

Museums and sexuality av Stuart Frost från 2013 lyckas täcka in hbtq-

perspektivet genom en kritisk diskussion kring museers samhällsroll och ansvar 

                                                 
98 Levin (2010). Gender, sexuality, and museums: a Routledge reader, s. 202-203, 209. 
99 Conlan (2010). Representing Possibility: Mourning, Memorial, and Queer Museology, s. 257, 261. 
100 Steorn (2012) Curating Queer Heritage: Queer Knowledge and Museum Practice, s. 356-357, 359. 
101 Tibbles (2012). Hello Sailor! How maritime museums ... , s. 164. 
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för att arbeta normkritiskt med hbtq-frågor. Frost diskuterar kring ett antal 

brittiska satsningar och konstaterar bl.a. att bristen på utvärdering och jämförelser 

mellan satsningarna gör det svårt för museer att dra lärdom av andras arbete102. 

Men lyfter vikten och betydelsen av även de minsta försöken som symboliska 

gester mot besökare. 

Queer curatorship: Performing the history of race, sex, and power in 

museums av Jennifer Tyburczy från 2013 ställer frågor kopplade till hur 

museipersonal kan förhålla sig till etnicitet, sexualitet, sex och alternativa sexuella 

uttryck (som t.ex. sadomasochism) på ett konstruktivt och inte alienerande sätt. 

Speciellt i överlappningen mellan dessa elementer konstatera förhållande till 

frågor om normativitet och etik vara avgörande.103 

Charlotte Lendi publicerade 2014 sin masteruppsats Varför är det så svårt? – 

En studie av kulturhistoriska museers arbete med hbtq-perspektiv i samlingar som 

fokuserar på hur Svenska museer arbetar med hbtq-frågor inom samlingsenheter. 

Uppsatsen belyser den komplexa situationen det svenska museilandskapet 

befinner sig i idag i relation till hbtq-frågor, med fokus på insamling och publik 

verksamhet. 

Susan Ferentinos Interpreting LGBT History at Museums and Historic Sites 

publicerades 2014. Publikationen syftar på att ge museer och kulturarvs-

verksamheter verktyg och en metodologisk ingång till att hantera hbtq-perspektiv 

och integrera dem i verksamheten. Boken utgår från USA:s hbtq-historia, case 

studies av museer som valt att inkludera hbtq-perspektiv och rekommendationer 

för vidare läsning. 

2015 publicerades Nicole Anne Ritchies masteruppsats Queering Museums: 

Questions of Space, Affect, and the (Non)Normative. Uppsatsen fokuserar på hur 

the Canadian Museum for Human Rights ur ett neoliberalt perspektiv och 

identifierar och analyserar de normativa narrative som uppdagas i relation till 

museets publika verksamhet. Likaså utformar Ritchie104 ett förslag till teoretiskt 

ramverk för analys av dessa frågor i en västerländsk kontext. Fokuset ligger dock 

på den publika verksamheten. 

För att summera forskningsläget har förhållandevis mycket hänt på kort tid, 

men det finns fortfarande stora luckor och publikationerna slits mellan försök till 

konkreta handböcker och teoretiseringar kring det queera museet. 

                                                 
102 Frost (2013). Museums and sexuality, s. 22. 
103 Tyburczy (2013). Queer curatorship: Performing the history of race, sex, and power in museums, s. 108. 
104 Ritchie (2015). Queering Museums: Questions of Space, Affect, and the (Non)Normative, s. 101. 
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Metod 

Här följer en genomgång av de metoder som tillämpats i denna studie. Kapitlet 

har delats upp i två delar med fokus på de två olika metoderna som tillämpats. 

Studien bygger på kvalitativa metoder, vilket innebär att jag som akademiker 

och student är en essentiell del i metoden. Det är jag som styr undersökningen och 

väljer fokus, jag har en aktiv roll i genererandet, sammanställandet och 

analyserandet av data. Därför har jag bedömt det viktigt att redovisa att jag som 

privatperson bär på erfarenheter, tankar och åsikter som relaterar till hbtq. Jag är 

en del av hbtq-världen och är engagerad i partipolitiskt obunden hbtq-aktivism 

genom långtidsengagemang i hbtq-festivalen Stockholm Pride. Personliga 

ideologiska ställningstaganden återspeglas ofrånkomligt i studiens fokus samt 

teorival och där med även analyen. Men som akademiker och student är mitt syfte 

att undersöka vad som faktiskt finns och varför det förhåller sig så med utgång i 

materialet och de valda teorierna. Min intention har inte varit att måla enskilda 

individer eller verksamheter i mindre bra dager. Men då hbtq i dagsläget är ett 

politiskt ämne och olika verksamheter kommit olika långt finns det alltid viss risk 

för kontrovers. Denna problematik hanteras bl.a.  i detta kapitel. 

Presentationen av de undersökta museerna finns i kapitlet Universitets-

museerna. Dock inkluderas en kortare presentation av studiens respondenter i 

delen om de kvalitativ forskningsintervjuerna.  

Närläsning och undersökt material 

Uppsala universitetsmuseer är museer som genom Uppsala universitetet 

finansieras av statliga medel. Detta innebär att de bör betraktas som allmänna 

museer. Museerna befinner sig tack vare detta både i en politisk och kulturell 

kontext. Men deras koppling till Uppsala universitet innebär att de även befinner 

sig i ett akademiskt sammanhang. Detta komplexa gränsland mellan musei- och 

universitetsverksamhet innebär att Uppsala universitetsmuseer har unika 

förutsättningar för arbete med hbtq-frågor.  

För att identifiera de ramar och förutsättningar som finns för att arbeta med 

hbtq-frågor på universitetsmuseerna har jag bl.a. läst universitets riktlinjer, 

handlingsplaner och policydokument som rör mångfalds- och jämställdhetsarbete. 
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Jag har även tittat på hur de krav som ställs på universitetsmuseernas 

verksamheter, i t.ex. lagar och handlingsplaner, formuleras och om hbtq 

inkluderas. 

 Metoden som har använts är närläsning, på engelska close reading, vilket 

innebär en noggrann och systematiskt läsning av text. Mia Liinasons105 utvecklade 

version av klassisk närläsning där fokuset ligger på texten och dess betydelse sett 

till kontext, t.ex. tillskriven legitimitet genom maktsystem, har varit vägledande. 

Texten ses få betydelse och måste förstås i ett större politiskt, socialt och kulturellt 

sammanhang. I relation till policydokument eller lagar är det ju inte texterna i sig 

som tar beslut, väljer att exkludera och inkludera, forcerar handling, m.m., utan 

människorna runt dem som styrs av maktstrukturer. 

Mitt perspektiv på närläsningen har varit universitetets museala verksamhet 

och hbtq. Ord som museum, kulturarv, hbt, hbtq, sexualitet, sexuell läggning, 

könsidentitet och könsuttryck har varit nyckelord i min närläsning. Jag har läst 

utvalda texter och sökt efter dessa ord och sammanhang. Stora delar av texterna 

har jag läst i sin helhet för att förstå ett övergripande sammanhang och inte missa 

relevanta formuleringar och stycken som inte nämner hbtq eller museer men är av 

relevans. Dessa har bedömts nödvändiga att förstå det ramverk, med krav och 

förutsättningar, som universitetsmuseernas befinner sig inom och för sedan kunnat 

relatera dem till arbete med hbtq-frågor. 

Vid genomförande av undersökningen markerades nyckelord och intressanta 

stycken i texterna för att möjliggöra analys. Jag har dock inte kodat texterna vid 

närläsningen då syftet varit att skapa en förståelse för det ramverk och den kontext 

universitetsmuseerna befinner sig inom. Summeringar av de lästa texterna, utifrån 

hur de relaterar till hbtq och universitetsmuseerna, har även skrivits och ligger 

delvis till grund för analysen. 

Materialet till närläsningen 

Närläsningen har omfattat ett stort material och här följer ett urval av de lästa 

handlingarna. Program för lika villkor vid Uppsala universitet från 2010, 

Handlingsplan för lika villkor. 2014-2016 från 2014 och Mål och strategier för 

Uppsala universitet från 2014 har varit av särskilt intresse. Även universitets-

museernas arbetsordning106 och museirådets arbetsordning107 har lästs. Beslutet 

bakom projektet och projektbeskrivningen till Kulturarvet som högskole-

pedagogisk resurs på Uppsala har även varit av intresse. Uppsala universitets 

                                                 
105 Liinason (2011).  Feminism and the academy: exploring the politics of institutionalization in gender stu-

dies in Sweden, s. 92-93. 
106 Arbetsordning för Uppsala universitet Musik och museer. Beslut av Universitetsdirektör 2014-10-29. UFV 

2012/688. 
107 Arbetsordning för museirådet vid Uppsala universitet. Fastställd av Rektor 2010-12-21. UFV 2010/2089 
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regleringsbrev108 har även studerats. Likaså har jag läst de kulturpolitiska målen 

Tid för kultur från 2009 och regeringens övergripande Strategi för lika rättigheter 

och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck  från 

2014 samt utredningen Ny museipolitik :  betänkande från 2015. Men jag har även 

läst uppdraget och slutrapporten från Delegationen för jämställdhet109,110 och SOU-

rapporten Svart på vitt – om jämställdhet i akademin från 2011. Givetvis har 

Diskrimineringslagen111 och Högskolelagen112 även lästs. 

Kvalitativ forskningsintervju 

Valet av kvalitativ metod fanns med redan vid formulerandet av studiens syfte och 

frågeställningen. Detta då jag bl.a. utgår från hur personer resonerar och tänker 

kring ett ämne, hbtq i relation till Uppsala universitetsmuseer, och tankar, 

reflektioner och personliga erfarenheter av intresse. Möjligheten att kvantifiera 

detta bedömdes som låg. Den kvalitativa metoder har fördelen att man indirekt 

kan studera tankar, intentioner och maktförhållanden.113 Intervjusamtalet kan ge 

inblick i och fånga människors uppfattning av världen.114 Ett kvalitativt 

förhållningssätt tillåter alltså forskaren att upptäcka värderingar och normer. Just 

detta var avgörande vid val av den kvalitativa intervjun som metod för insamling 

av data. Intervjuernas syfte har alltså varit att skapa data där analysen kan 

fokuseras på det tolkande och förklarande, inte det som kan mätas i siffror eller 

kvantifieras. 

Den intervjumetoden jag valt är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Jag 

såg redan i början behov av gemensamma intervjufrågor för att kunna jämföra 

intervjuerna och på så sätt göra en samlad av analys. Samtidigt fanns ett behov av 

fylliga intervjuer med möjlighet till och fördjupning. Den semistrukturerade 

intervjun utgår från en intervjuguide, men ger utrymme för den intervjuande att 

ställa uppföljande frågor samt för respondenten att fördjupa sig.115  

Den kvalitativa forskningsintervjun är i grunden ett möte mellan två individer: 

intervjuaren och respondenten. Intervjuerna kan ses som en guidad konversation, 

där mening uppstår, dokumenteras och tolkas av den intervjuande. Den kvalitativa 

forskningsintervjun är åtföljd av en subjektivitet kommer delvis av att jag som 

intervjuare i mötet med respondenten medskapar data och kunskap och delvis 

                                                 
108 ESV > Verktyg och stöd > Regleringsbrev > Regleringsbrev 2016 Myndighet Uppsala universitet [2016-

01-22]. 
109 Kommittédirektiv 2009:7. Delegation för jämställdhet i högskolan (2009). 
110 Härifrån till jämställdheten: en skrift från Delegationen för jämställdhet i högskolan (2011). 
111 Diskrimineringslagen (2008:567). 
112 Högskolelagen (1992:1434). 
113 Ahrne & Svensson (2011). Handbok i kvalitativa metoder, s. 12, 14. 
114 Kvale (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun, s.  14. 
115 Ahrne & Eriksson-Zetterquist (2011). Intervjuer, s. 37-40. 
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därför att jag både samlar, sammanställer och analyserar data själv. Likaså kan en 

intervjuer omöjligen säga allt om den berörda frågan, om något säger den mest om 

enskilda samtal och situationer, men de kan ge viktiga insikter och relevant data.116 

Respondenterna intervjuades inte om sina egna privata åsikter i relation till 

hbtq, utan om deras erfarenheter och tankar som professionella tjänstemän i 

relation till museets verksamhet. Dock medför personintervjuer alltid en risk att de 

intervjuade personernas individuella och privata åsikter speglas i uttalandena. 

Utformning och genomförande 

Likt forskningsmetoden föll sig naturlig vid formulerande av frågeställning föll 

sig urvalet av respondenter naturligt. I denna studie har jag intervjuat respektive 

museichef på Uppsala universitetsmuseer. Detta kommer av att museichefen kan 

förutsättas ha god insyn i  respektive verksamhet och har varit bidragande till 

utformandet av den nuvarande verksamheten. Därav kan de antas ha tagit ställning 

till inkluderingsfrågor och fokusområden i verksamheten. 

Första kontakt med museicheferna togs i början av december 2015 i form av 

e-postkontakt. Inom en månad hade jag tre av intervjuerna bokade. Den sista 

intervjubokningen dröjde fram tills januari då jag slutligen lyckades boka in den 

över telefon. Intervjuerna ägde rum i slutet av januari och början av februari 2016. 

Tillvägagångssättet var enskilda semistrukturerade intervjuer med utgång i en 

intervjuguide. Enskilda intervjuer valdes baserat på att gruppdynamiken mellan 

museicheferna inte skulle kunna påverka respondenternas uttalanden. Intervjuer 

skedde på respektive respondents arbetsplats och de fick själv välja rum. Alla 

förutom en, som valde museets kök, valde att genomföra intervjun på sitt kontor. 

Valet av respondenternas arbetsplats var delvis en praktisk lösning och delvis med 

intentionen att genomföra intervjun i en miljö där den intervjuande kände sig 

trygg och hemmastadd. Likaså strävade jag efter att skapa ett intervjuklimat där 

det var tydligt att studien inte syftar på att peka ut något enskilt museum eller 

någon enskild person, utan att göra en övergripande bild av och kunna diskutera 

hbtq-frågan i relation till Uppsala universitets museer. 

Intervjuguiden finnes i Bilaga 1 på s. 95 och består av sju huvudfrågor med 

tillhörande förslag på följdfrågor. Fokus i intervjun ligger på verksamheten, hur 

verksamheten arbetat med frågorna och hur respondenter resonerar och uttrycker 

sig kring hbtq i relation till verksamheten och framtiden. Genomgående syftar 

intervjun till att ge ett underlag som kan rymma svar på studiens frågeställning.  

 Intervjuerna tog drygt 50 minuter var att genomföra och inkluderade en 

kortare introduktion till mitt arbete, information om hur jag tänkt använda 

intervjumaterialet, fråga om anonymitet önskades och slutligen en genomgång av 

intervjuguiden. Många av frågorna kom att ställas om och om igen på lite olika 

                                                 
116 Ahrne & Eriksson-Zetterquist (2011), s. 37. 
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sätt och ett givande verktyg var att emellanåt summera vad som sagt. Det gav 

respondenterna möjlighet att rätta, lägga till och utveckla. Intervjuguiden tilläts 

utvecklas i form av bl.a. omflyttning av frågor och tillökning av nerskriva 

följdfrågor under arbetets gång. 

Samtliga intervjuer spelades in och kompletterades med anteckningar under 

intervjun. På grund av tekniska problem med inspelningsmjukvaran i början av 

den första intervjun kompletterades den med omfattade anteckningsmaterial och 

vissa frågor ställdes på nytt, för att inte gå miste om information. Dock fanns en 

helt intakt ljudfil intervjun som behandlades likt resterande inspelat material. De 

inspelade intervjuerna transkriberades till text efter genomförande. Intressanta 

citat valdes ut efter att intervjuerna analyserats och kodats tematiskt med hjälp av 

färgkoder. Vissa av dessa citat har kommit att inkluderas i arbetet. En summering 

av intervjun och helhetsintrycket skrevs även i samband med transkribering och 

dessa har primärt valt för att ge en mer representativ tolkning av intervjun117. 

Transkribering och analys av materialet påbörjades redan under insamlingen av 

materialet, men på grund av den korta insamlingsperioden skedde majoriteten av 

arbetet efter genomförda intervjuer. 

Respondenterna 

Studiens respondenter är cheferna för de respektive fyra universitetsmuseerna, 

Samtliga chefer har personalansvar, ansvar för verksamhetsutveckling. Cheferna 

har intervjuats i roll som chefer för sina respektive verksamheter. I denna studie 

representerar de sina respektive verksamheter.  

Chefen för Evolutionsmuseet är i grunden fil.dr. i zoologi och har arbetat som 

museichef på Evolutionsmuseet i 7 år.118 Men han började arbeta på museet, eller 

rättare sagt på dess föregångare, redan 1996. Han är i egenskap av chef ansvarig 

för museets verksamhetsutveckling, personalfrågor och ekonomi. Då Evolutions-

museets chef har arbetat på museet under en lång period och följt museets 

utveckling har han stor insikt i verksamheten och nära kontakt med museets olika 

enheter. 

Museum Gustavianums chef är i grunden fil.dr. i historia och tillträdde som 

museichef i slutet av 2013.119 Tidigare har hon arbetat som förste intendent på 

Nobelmuseet i Stockholm och som museichef på Vasamuseet, del av Statens 

maritima museer, i Stockholm. I intervjun framgick det att en anledning bakom 

rekryteringen av henne var syftet att utveckla och förändra Museum 

Gustavianums verksamhet.120 

                                                 
117 Kvale (1997), s.  182. 
118 Chefen för Evolutionsmuseet 2016-02-03. 
119 Uppsala univeritet > Forskning > Namn som hämns > Ny chef vid Museum Gustavianum ... [2016-02-02]. 
120 Chefen för Museum Gustavianum 2016-01-28. 
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Uppsala linneanska trädgårdars chef bär titeln trädgårdsdirektör. I grunden är 

han fil.dr. i zoofysiolog. Han började arbeta som trädgårdsdirektör på  Botaniska 

trädgården för ungefär 12 år sedan.121 Trädgårdsdirektören har genom sitt långa 

arbete god insyn i och kunskap om Uppsala linneanska trädgårdars verksamhet 

och verksamhetsutveckling. 

Medicinhistoriska museets chef är i grunden specialistsjuksköterska, med 

inriktning neonatal intensivvård, men är även fil.mag. i arkeologi.122 Hon har varit 

Medicinhistoriska museets museichef sedan 1 november  2004, men kommer som 

chef troligen att gå i pension under 2016. Då Medicinhistoriska museets chef både 

följt och varit med och drivit Medicinhistoriska museets utveckling de senaste 

dryga elva åren har hon god insyn i verksamheten. 

Etiska överväganden 

För att garantera att samtliga respondenter skulle få möjlighet att ta ställning till 

sitt eventuella deltagande och säga ja eller nej på egna villkor tillfrågades de i 

första hand via e-post. Respondenterna informerades om mitt syfte med 

intervjuerna och studien i första e-postmeddelandet. Detta gav dem möjlighet att 

ta tid på sig att fundera huruvida de var villiga att ställa upp och om de önskade 

vara anonyma. Samtliga tillfrågade personer svarade att de var villiga att delta i 

min studie. Respondenter informerades åter igen om studiens syfte och 

tillfrågades huruvida de ville vara anonyma eller ej i samband med 

intervjutillfället. Ingen av Uppsala universitetsmuseers chefer uppgav att de 

önskade anonymiseras. Detta gjordes för att säkerställa att respondenterna kunde 

ge informerat samtycke till intervjuerna och deltagandet i min studie.  

Jag har trots tillåtelse att publicera namnen på respondenterna tagit beslutet att 

inte omnämna museicheferna med namn. Ingen ansträngning till anonymisering 

utöver utelämnande av namn har dock gjorts. Syfte är inte en faktisk 

anonymisering av respondenterna utan gjort för att förhindra sökträffar om någon 

av respondenternas namn skrivs in i en sökmotor på Internet. Avsikten är att låta 

materialet och respondenterna i egenskap av chefer ta fokus och förebygga en 

potentiellt problematisk sammankopplig mellan studien och respondenterna som 

privatpersoner.  

Återkoppling med frågor, funderingar, m.m., har även skett vid behov via e-

post. Efter intervjuerna transkriberats och summerats har de respektive cheferna 

kontaktats via e-post och fått gå över första utkastet av summeringarna. 

Respondenter har återkopplat med kompletteringar, rättelser, önskan om ändringar 

och förtydliganden i olika grad. En respondent reagerade på ett valt citat och efter 

viss övervägning togs citatet bort och andemeningen bakom uttalandet skrevs 

                                                 
121 Trädgårdsdirektören för Uppsala linneanska trädgårdar 2016-02-02. 
122 Chefen för Medicinhistoriska museet 2016-02-12. 
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istället in i intervjusummeringen. Texterna har omarbetats i flertalet steg och 

enstaka citat tillkommit efter respondenternas genomläsning av dem, men 

andemeningen i texterna har förblivit desamma. Inga tillkomna citat förändrar 

texternas mening. En initial återkoppling har för mig varit ett sätt att öka studiens 

tillförlitlighet och säkerställa att det material som studien utgår från är en korrekt 

avspegling av respondenternas tankar och funderingar i egenskap av museichefer.  

Som nämnt har respondenterna intervjuats i egenskap av sin profession och 

inte som privatpersoner. Som del av detta har jag medvetet valt att inte inkludera 

sådant som sagts i egenskap av privatperson, som t.ex. personliga anekdoter utan 

anknytning till museal verksamhet, i studien. Det kan finnas känsliga uppgifter i 

intervjumaterialet och viss potentiell konfidentialitetsproblematik finns. Därför 

kommer intervjumaterialet enbart att användas i syfte att genomföra denna studie. 

Om någon önskar få tillgång till intervjumaterialet får en individuell bedömning 

göras, men intentionen är att materialet aldrig ska användas till något annat än 

denna akademiska studie och aldrig lämna uppsatsförfattares ägo. 

I denna studie betraktas Uppsalas universitets museer som en helhet. Den 

analys som görs och de slutsatser som dras är övergripande för universitets-

museerna. Då museerna är förhållandevis små och museicheferna går att spåra blir 

generaliseringen av museerna viktig för respondenternas integritet. Dock kräver 

den diskussion och analys som görs viss särskiljning. Jag är medveten om att 

museerna skiljer sig, både i förhållande till organisation och verksamhet, men de 

delar ett uppdrag med gemensamma beröringspunkter och har samma riktlinjer. 

Att tala om hbtq medför även viss politisk laddning. I relation till dagens 

hbtq-debatt och samhällsklimat, lagstiftning, regeringsinitiativ, m.m., kan det 

finnas upplevda "rätt" och "fel" svar på ställda frågor. Detta medför även en risk 

att de intervjuade personerna kommer vilja framställa sin verksamhet, om det 

finns en risk att de blir enskilt utsållande eller kritiserade, i andra dager än vad 

som speglar verkligheten. Min egna relation till hbtq lyftes inte under intervjuerna 

med respondenterna då jag bedömt att dessa uppgifter potentiellt skulle kunna 

påverka intervjuerna. Men syftet med uppsatsen har inte varit att agera exploatör i 

relation till respondenters tankar och ibland okunskap om hbtq. Jag har känt 

ansvarskänslor för att framställa intervjuerna och respondenterna korrekt och 

konstruktivt. Detta innebär bl.a. att jag haft överseende med t.ex. ord och 

formuleringar som uppstått ur okunskap. Respondenterna som omfattas av denna 

studie besitter mycket skilda förkunskaper om hbtq och speciellt hbtq som 

musealt perspektiv. I ett av fallen märktes det tydligt att respondenten ibland 

saknade ord att uttrycka sig med. Detta är något jag aktivt fått ta ställning till och 

med varsamhet valt citat för att inte felaktivt framställa respondentens intention.  
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Problem och begränsningar 

Metodval och utformningen av studien innebär viss begräsning i förhållande till 

perspektiv och fördjupning. Att studien enbart utgår från museichefers syn på 

verksamheten och tankar kring hbtq utesluter möjliga perspektiv, insikter och 

åsikter som kan återfinnas hos antikvarier, intendenter, pedagoger, etc. Detta 

innebär att studien potentiellt inte ger en representativ bild av hela Uppsala 

universitets museiverksamheten utan enbart museiledningen.   

Min position i förhållande till de intervjuade är dock förhållandevis 

oproblematisk som student i möte med anställda på universitetsmuseerna. 

Möjligen finns det en risk att de intervjuade personerna i egenskap av museichef 

känner sig ha rätt att påverka hur museerna ska framställas i den slutgiltiga 

uppsatsen eller är oroliga för hur jag som student väljer att framställa dem. Detta 

är dock något jag aktivt fått arbeta med under studiens gång. 
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Teori 

Detta kapitel går igenom de teoretiska perspektiv som används i denna studie. 

Valet av teorier relaterar till studiens ämnesval och teorier inom musei- och 

kulturarvsfältet. Teorierna är tonsättande och utgör studiens ideologiska utgångs-

punkt och analysverktyg. 

Ett kritiskt perspektiv 

Kritiska kulturarvsstudier är ett förhållandevis brett teoretiskt utgångsläge som 

grundar sig i traditionen kritiska kulturstudier. I dessa ingår t.ex. genusvetenskap, 

konstvetenskap, m.m. Det som utmärker det kritiska förhållningssättet är 

utrymmet att granska, analysera och diskutera kulturella fenomen på alla nivåer, 

allt från finkultur till fulkultur till livsstilar, på lika villkor.123 Den kritiska 

aspekten grundar sig i ideologiska ställningstaganden och akademikerns egna 

livsupplevelser som tillåts genomsyra analysen och bidra med förhållningsätt och 

tolkningsverktyg. Ett postmodernistisk och relativistisk perspektiv är vanligt, 

Likaså finns vanligen inslag av poststrukturalism. Att hur mening tillskrivs, 

värden förändras och saker tolkas är kontextbundet inom kulturen är ett centralt 

förhållningsätt inom kritisk kulturteori.124 Det finns ingen renodlad kritisk 

kulturteori utan det är ett angreppssätt som genomsyrar de kritiska 

kulturstudierna. Exempelvis genusvetenskap och queerteori går att applicera inom 

ramarna för kritiska kulturstudier.  

De kritiska kulturarvsstudierna grundas i det kritiska kulturstudierna och 

applicerar tankarna inom kulturarvsfältet. Det kritiska perspektivet på kulturarv 

slog igenom på 1980-talet och blev grunden till den samtida kritiska 

kulturarvsteorin.125 Museer ses alltså som platser där kulturella värden och 

referensramar skapas, förändras, legimitiseras och materialiseras.126 Den kritiska 

kulturarvsteorin sätter fokus på de affektiva värdena och den mänskliga 

upplevelsen utan att förlora vikten av maktstrukturer, politiska implikationer och 

                                                 
123 Hesmondhalgh (2013). What Cultural, Critical and Communication Might Mean ... , s. 282-203. 
124 Mason (2008). Cultural Theory and Museum Studies, s. 21. 
125 Harrisons (2013). Heritage: critical approaches, s. 98. 
126 Mason (2008), s 18-19. 
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kulturella sanningar.127 Det medför bl.a. ställningstagandet att museet inte är en 

neutral eller värderingsfri plats.128 Museer bör alltså ses som politiska platser där 

en typ av kulturell kamp mellan ideologier och förhållningssätt leder till 

oenigheter om tolkningsföreträde, utrymme, normreproduktion och legitimitet.129 

Det är ett centralt utgångsläge inom museivetenskapen som bl.a. tonsätter 

publikationerna Heritage and Identity. The Ashgate Research Companion to 

Heritage and Identity130, A companion to museum studies131 och Gender, sexuality, 

and museums: a Routledge reader132. 

I denna studie bidrar kritisk kulturarvsteori med ett ideologiskt och teoretiskt 

utgångsläge för att förstå vilken roll museerna spelar och hur värden och normer 

uppkommer i en museal kontext. Jag använder kritisk kulturarvsteori för att förstå 

museernas samhällspåverkan och roll i reproduktion av samhällets värderingar. 

Detta medför utrymme och möjlighet att genom analys utforska hur värderingar 

uttrycks, hur de museala narrativen upprätthålls och vilka maktstrukturer som 

genomsyrar verksamheterna. 

Normer och makt 

Ett av denna studies centrala begrepp är normen och normreproduktionen. Normer 

är oskrivna regler och förväntningar. Lite lättsamt kan en norm beskrivas som en 

företeelse som accepteras därför att den är accepterad.133 Men normer är långt ifrån 

lättsamma företeelser då de är socialt styrda outtalade regler. Normativitet är det 

regelverk, eller maktsystem, som upprätthåller normerna. Normer finns både som 

kollektiva normer och internaliserade hos individer.134 De kollektiva normerna 

bibehålls socialt inom grupper och individer övervakar och korrigerar varandra för 

att upprätthålla och förstärka önskat förfaringssätt. Normer internaliseras även av 

personer och accepteras då som ideal för vad som är bra, önskvärt och rätt. Dessa 

två sidor av normer samspelar vid normreproduktion. Normer är socialt och 

kulturellt betingade och förändras över tid, men upplevs vanligen som självklara 

och statiska.  

I denna studie, som del av ett kritiskt perspektiv, tar jag ställningstagandet att 

museer i relation till samhället påverkar kulturell diskurs. Här spelar normer en 

viktig roll då de reproduceras på museer och utgör en del av den kulturella 

diskursen. Detta kan ses handla om mjuk makt. Mjuk makt särskiljs från hård 

                                                 
127 Harrisons (2013), s. 112. 
128 Ahlsén, Berg & Berg (2005). Hela historien?, s. 174, 177. 
129 Luke (2002). Museum politics: power plays at the exhibition, s. xv. 
130 Mason (2008). Heritage and Identity. The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity. 
131 Macdonald (2011). A companion to museum studies. 
132 Levi (2010). 
133 Ambjörnsson (2006). Vad är queer?, s. 46. 
134 Lapinski & Rimal (2005). An Explication of Social Norms, s. 129. 
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makt genom att  den är kulturellt och politiskt betingad.135 Det handlar alltså inte 

om tvång eller våld, utan övertygelse och inflytande. Det innebär förmågan att 

påverka personers åsikter och idéer, uppfattning av sanningar och deras 

värderingar. Teoretikerna och museivetarna Gail Dexter Lord och Ngaire 

Blankenberg gör i publikationen Cities, museums and soft power från 2015 en 

koppling mellan museer och samhällen genom mjuk makt. Det innebär att 

museets verksamhet både påvekas av mjuk makt och själv besitter mjuk makt. I 

relation till detta ses museer som politiska aktörer.136 Det är genom den mjuka 

makten museet blir en social och politisk area. Museer som genom att medvetet 

engagera sig i civilsamhället ses därmed kunna bidra till positiv samhälls-

utveckling. Större kontakt mellan museum och samhäll innebär större möjlighet 

att influera genom mjuk makt. En intressant aspekt är utgångspunkten att ju 

mindre statlig- eller toppstyrning ett museum har ju större möjlighet och eget 

ansvar har museerna vid utövandet av mjuk makt.137 Men alla museer ses ha mjuk 

makt och utöva socialt och kulturellt inflytande oavsett om de är medvetna eller ej 

om det och om de aktivt arbetar med det eller ej. 

Då universitetsmuseernas uppdrag och driftsformer särskiljer dem något från 

andra museer blir resonemang kring mjuk makt svårt att applicera i sin helhet. 

Men mjuk makt, kanske till och med mjuk museal makt, är ett konkritiserande av 

museers kulturella inflytande och påverka på besökare. Inom ramen för detta 

arbete blir mjuk makt som begrepp och teori ett sätt att konkritisera det bl.a. 

Harrisons138 talar om inom ramen för kritisk kulturarvsanalys. Värderingar och 

sanningar skapas och reproduceras på museer. Mjuk makt ger uttryck för hur detta 

görs och vilka konsekvenser det kan få. 

Queerteori 

För att kunna teoretisera kring de normer och de maktstrukturer, vilket i 

förlängningen även blir museets användning av mjuk makt, som finns på 

universitetsmuseerna och begripliggöra fenomen i relation till just hbtq är även 

queerteori relevant. I denna studie kommer queerteori användas som teoretiskt 

utgångsläge och analysverktyg. 

Ordet queer kommer ursprungligen från det engelska språket och kan 

översättas till "konstig" eller "underlig". Det är ett uttryck som historiskt sett först 

och främst har använts i nedlåtande ordalag gentemot män som har sexuella 

relationer med män. Ordet har dock återtagits, tillskrivits positiva värden och 

anammats av både aktivister och akademiker.139 Queerrörelsen var i början en 

                                                 
135 Lord & Blankenberg (2015). Cities, museums and soft power, s. 9 
136 Lord & Blankenberg (2015), s. 202-203. 
137 Lord & Blankenberg (2015), s. 11, 202. 
138 Harrisons (2013). 
139 Giffney (2009). Introduction: The 'q' Word, s. 2. 
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aggressiv aktiviströrelse som uppstod som respons på samhällets och politikens 

likgiltighet gentemot diskriminering av hbtq-personer.140 Idag associeras queer 

mestadels med akademin. En av de mest prominenta queerteoretikerna som drivit 

denna akademisering är Judith butler som bl.a. skrivit Gender trouble: feminism 

and the subversion of identity141. Butler myntade bl.a. begreppet den 

heterosexuella matrisen142, kan ses som heteronormens teoretiska ursprung, och 

performativitetsteorin143, en teorietisk förklaringsmodell för kön som kulturellt 

fenomen. Ordet Queer har trots denna resa från gatan till akademiska institutioner 

behållit sin andemening av motståndskraft, vägran mot förtryck och firande av 

olikheter.  

Den svenska queerteoretikern Fanny Ambjörnsson summerar dagens 

användning av queer som ett ifrågasättande av det normala och belysandet av 

normer144. Men det är en väldigt bred definition. Kanske kan man argumentera för 

att denna mångtydighet och bredd både är queers största styrka och svaghet. För 

queer är samtidigt en identitet, ett avståndstagande från identitet, ett perspektiv att 

tolka text och konst med, ett politiskt verktyg, en samling akademiska teorier, en 

akademisk metodologi samt en övergripande synonym för hbtq.145 Queer återfinns 

alltså hos akademin, inom politiken och i folks privatliv.146 När man pratar om 

queer kan man alltså syfta till allt detta, eller inget detta av detta, vilket leder till 

att queer i grunden är svårt att definiera utan att exkludera befintliga 

användningar. Framöver kommer jag dock i första hand att använda queer som 

referens till just queerteori. 

En av de centrala aspekterna av queerteori är det kontinuerliga ifrågasättandet 

av etablerade faktum, osynliga strykturer och argument som bygger på 

normerande antaganden samtidigt som det finns en självmedvetenhet hos den som 

genomför studiens om den egna positionen och normreproduktionen. Queerteori 

grundar sig i poststrukturalism och kan ses som ett kritiskt förhållningssätt med en 

grundsyn som motsätter sig essentialismen.147 Detta innebär att delar av de 

skillnader och egenskaper som tillskrivs sexualitet och kön ses konstrueras 

diskursivt och upprätthålls genom normer.148 Likaså finns grundantagandet att 

normalisering är kopplad till makt och kulturellt konstruerade maktstrukturer. Vad 

som är naturligt, normalt, självklart, m.m., kopplat till kön och sexualitet blir då 

kulturellt och går att problematisera. Queerteorins fokus ligger på normer och 

                                                 
140 Norrhem, Rydström & Markusson Winkvist (2008), s. 28-30. 
141 Butler (1990[1999]). Gender trouble: feminism and the subversion of identity. 
142 Butler (1990[1999]), s. 45-50. 
143 Butler (1990[1999]), s. 218-219. 
144 Ambjörnsson (2006), s. 37. 
145 Jämför: Giffney (2009), s. 2; Rosenberg (2002). Queerfeministisk agenda, s. 11; Ambjörnsson (2006), s. 8. 
146 Rosenberg (2002), s. 20. 
147 Ambjörnsson (2006), s. 41-45. 
148 Rosenberg (2002), s. 24. 
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exkluderande mönster149. Det är inte studier av det avvikande, utan snarare ett 

verktyg för att för att belysa och problematisera maktstrukturer och hierarkier 

samt att betona icke dikotonoma olikheter. Inbyggt i queerteorin finns 

ställningstagandet att dessa maktstrukturer är riktiga samt värda att problematisera 

och ifrågasätta.  

Även om queerteori berör t.ex. sexuella praktiker pekar queerteori inte ut 

någon som mer problematisk än någon annan, utan fokuserar på de strukturer som 

vuxit fram kopplade till sexualitet och kön.150 Här spelar normer in och 

heteronormativitet är ett sätt att beskriva den kulturella överordningen 

heterosexualitet tillskrivits. Heteronormen är ett centralt teoretiskt begrepp för att 

analysera och beskriva dessa strukturer. Nämnvärt är dock att heteronormativtet 

har mycket lite med faktiska romantiska och sexuella heterorelationer istället är 

heteronormativitet just heterosexualitets kulturella överordning och 

normalisering.151 Heteronormen bygger på binära statiska kön, även kallat 

cisnormen, och andra normer relaterande till kön som därför kan ses som en del 

av heteronormativitet. I denna studie ses cisnormer och andra könsnormer 

inkluderas i heteronormen. 

Frågor rörande hur kön och sexualitet skapas, utspelas och definiera med ett 

inneboende fokus på maktmönster, normreproduktion och diskriminering i 

samhället är ett användbart angreppssätt även inom musei- och 

kulturarvsvetenskapen. I förhållande till detta arbete blir queerteorins begrepp och 

syn på kön och sexualitet ett sätt att ställa frågor till det insamlade materialet. 

Genom att identifiera inkluderade och exkluderade, där igenom visa på vad som 

normaliserats, blir det är ett redskap för att förklara företeelser och attityder. 

Queerteori fokuserar på strukturer och normsystem, som står utanför individer, 

vilket innebär att queerteori även konkritiserar Uppsala universitets verksamhet 

som del av ett större samhälle och museilandskap. 

Inom ramen för queerteori finns många relevanta och intressanta begrepp och 

teorier. Den amerikanske queerteoretikern Jennifer Tyburczy utgår från hur 

symboler, iscensättning och presentation av samlingar och andra komponenter i 

specifikt museiutställningar skapar och kommunicerar en uppfattning av det  

normala.152 Museer ses genom detta skapa taxonomies of normalcy, eget översatt 

till det normalas taxanomi, som både museet och besökare anammar. Dessa 

regelverk eller taxanomier uppstår som resultat av upprätthållande av normer och 

bristande kunskap, engagemang, etc., vid hanterande av komplexa frågor bl.a. 

genom förenklingar, stereotyper, bortsållande av perspektiv och upprätthållande 

av heteronormen. Det går att se som ett konceptualiserande av hur museer 

                                                 
149 Rosenberg (2002), s. 15, 163. 
150 Rosenberg (2004), s. 185. 
151 Kulick (2004). Queerteori, performativitet och heteronormativitet - några grundläggade begrepp, s. 27. 
152 Tyburczy (2013). s. 120-121. 



39 

 

reproducerar och kommunicerar normer genom museal verksamhet. Jag kommer 

att använda mig av det museispecifika teoretiska begreppet taxonomies of 

normalcy för att begripliggöra och konkritisera resultatet av makthierarkier och 

normreproduktion, som omfattas av queerteoris begrepp heteronormativitet, på 

museer. 
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Undersökningen 

Detta kapitel innehåller en presentation och genomgång av det material som 

samlats in, sammanställts och undersökts inom ramen för denna studie. Kapitlet är 

uppdelat i två huvuddelar med fokus på studiens två syften och insamlings-

metoder. Den första delen är en presentation och genomgång av policydokument, 

riktlinjer, lagstiftning, m.m. som inkluderats i närläsningen. Den andra delen är en 

presentation av Uppsala universitetsmuseer och de genomförda intervjuerna. En 

djupgående analys av materialet återfinns i kapitel Resultat, analys och diskussion 

på s. 67. 

Ramverk och kontexten 

Denna första del av kapitlet Underökningen utgår från skrivet material. Bredden 

på material kommer av att det ramverk som uppdagats omfamna universitets-

museer är stort och spretigt.  

Universitetsmuseerna är, utöver att vara en del av Uppsala universitet, en 

viktig del av den allmänna svenska museivärlden. De placeras i samma kontext 

och marknadsförs tillsammans med andra museer i Uppsala153 och är, med 

undantag för Uppsala linneanska trädgårdar, medlemmar i den svenska intresse-

organisation Riksförbundet Sveriges museer154. Museerna tillhör det allmänna 

museilandskapet och tillskriver genom sina medlemskap sig själv som en del i 

detta. Universitetsmuseerna är även allmänna museer. Det är svårt att tala om 

statligt finansierade museer utan att förhålla sig till kulturpolitik.  Utifrån detta har 

kulturpolitiken bedömts som relevant. Likaså är svårt att tala om universitets 

verksamhet utan att tala om utbildningspolitik. För även om offentlig 

verksamheter inte är uttalat politisk bedrivs de utifrån regleringsbrev och 

myndighetsuppdrag som tillhandahålls från Regeringen. Det finns även relevant 

svensk lagstiftning och Uppsala universitets egna policydokument att ta hänsyn 

till. 

                                                 
153 Uppsalas museer [2015-04-26]. 
154 Riksförbundet Sveriges museer > medlemmar > medlemsförteckning [2016-04-26]. 



41 

 

Alla dessa olika aspekter täcks in av undersökningen. För någonstans i 

skärningen mellan musei- och universitetsverksamhet finns universitetsmuseerna. 

Politik, regleringsbrev och lagstiftning 

Uppsala universitet är en statligt förvaltningsmyndighet. Detta innebär att 

verksamheten styrs av samma principer som övrig offentlig verksamhet och 

offentlig maktutövning i Sverige. Centralt och grundläggande för verksamheten 

blir då lagstiftning och myndighetsuppdrag, men även det politiska klimatet är 

relevant. 

I förhållande till universitetsmuseerna är inte kulturdepartementets 

regeringsbrev eller de kulturpolitiska målen direkt aktuella eller applicerbara. 

Detta kommer av att museerna inte svarar till kulturdepartementet utan 

utbildningsdepartementet. Jag kommer gå närmare in på utbildningsdepartementet 

och de utbildningspolitiska målen längre fram. Men Kulturdepartementets 

satsningar och publikationer är trots detta av intresse. Då de kan ge en indikation 

på vad Riksdagen ställer för krav på statlig finansierad museal verksamhet och 

klimatet hos de allmänna museisfären. Detta blir speciellt av intresse då det i 

nuläget inte finns någon svensk museilagstiftning.  

De kulturpolitiska målen Tid för kultur från 2009 menar att kulturen måste 

vara relevant för hela befolkningen och betonar vikten av ett mångfaldsarbete: 

Vi menar att kulturen måste vara relevant och angelägen för hela befolkningen. 
Kulturpolitiken ska bidra till en ökad mångfald och ett mångfacetterat kulturutbud och 
därmed till större valfrihet för var och en. Att många olika erfarenheter, tankar och historier 
tillvaratas och speglas är en förutsättning för en levande demokrati.155 

 

Även om Tid för kultur inte uttryckligen lyfter hbtq, som visat i ovanstående citat, 

som ett specifikt arbetsområde är det svårt att se hur hbtq inte skulle inkluderas i 

ett större mångfaldsarbete. Speciellt då de bl.a. refererar till Diskriminerings-

lagen156, som inkluderar sexuellitet och könsutryck, vid argumentation för 

mångfaldssatsningar.  

Det är troligt att Tid för kultur från 2009 är en bidragande anledning till att 

Riksutställningar fick i uppdrag att sammanställa den hbtq-rapport som 

publicerades 2015, även om rapporten genomfördes som del av Strategi för lika 

rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller 

könsuttryck157. Rapporten som publicerades 2015 heter Museerna och hbtq – En 

analys av hur museer och andra utställare kan belysa perspektiv rörande 

homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer. Centralt för 

rapporten är: 

                                                 
155 Tid för kultur (2009), s. 22. 
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157 Museerna och hbtq ... (2015), s. 5. 
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Att sätta fokus på normkritik generellt, och hbtq-perspektiv specifikt, är ett tydligt steg till att 
sätta människan i än större fokus runt om på landets museer. Genom att angå och välkomna 
fler människor, stärks museernas roll och betydelse i samhället.158 

 

Denna inställning är även genomgående för den nämnda hbtq-strategin, Strategi 

för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller 

könsuttryck, från 2014 som Regeringen antagit. Även den är tydlig med att statlig 

museal verksamhet ska arbeta med hbtq-frågor: 

Mångfalden är en förutsättning för ett levande kulturliv och en öppen demokrati. För att skapa 
ett samhälle där hbt-personer kan vara öppna och trygga behövs en ökad synlighet och 
medvetenhet kring frågor som rör sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.159 

 

Dock berör denna strategi i första hand kulturmyndigheter, men även det något 

bredare begreppet kulturinstitutioner används.160 Strategin belyser även 

problematik med bristande hbtq-representation och likabehandling inom skola, 

Likaså att Statens skolverk har fått i uppdrag att genomföra satsningar för att 

förebygga diskriminering161. Högskola och universitet omnämns inte förutom i 

relation till befintlig lagstiftning och enstaka forskningsprojekt.  

Kulturdepartementets SOU-rapport Ny museipolitik som publicerades 2015 är 

i dagsläget av en de mest aktuella handlingarna omfattande svensk museipolitik. 

En intressant aspekt av Ny museipolitik är betänkandet kring en museilagstiftning. 

Denna lagstiftning skulle komma att likställa Uppsala universitetsmuseer med 

andra statliga museer då museilagen skulle beröra samtliga allmänna 

museiverksamheter.162 Det innebär samtliga museer med koppling till och 

finansiering av stat, landsting och kommun. Detta är av vikt då det ger en stark 

indikation på statens intention med de allmänna museiverksamheterna. I rapporten 

omnämns även satsningar på hbtq som del av ett eftersträvansvärt mångfalds-

arbete, där mångfaldsperspektivet utgår från de lagstadgade diskriminerings-

grunderna.163 De museer som ligger under Kulturdepartementet har bl.a. fått 

uppdrag att lyfta hbtq-perspektiv inom museets intresseområde genom sina 

respektive regleringsbrev164, vilket är ett tydligt ståndstagande från Regeringen att 

hbtq är ett viktigt museialt perspektiv. Likaså finns det ett tydligt ställnings-

tagande i förhållande till museers utveckling och koppling till akademin. Det 

tydliggörs i rapporten att museer förväntas upprätthålla hög kompetens hos 

personal inom sina specifika områden.165 Personalens kunskap ses som vital för 

                                                 
158 Museerna och hbtq ... (2015), s. 5. 
159 Strategi för lika rättigheter ... (2014), s. 52. 
160 Strategi för lika rättigheter ... (2014), s. 52. 
161 Strategi för lika rättigheter ... (2014), s. 28-32. 
162 Ny museipolitik ... (2015), s. 268. 
163 Ny museipolitik ... (2015), s. 229. 
164 Ny museipolitik ... (2015), s. 129. 
165 Ny museipolitik ... (2015), s. 278. 
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kunskapsförmedling och kunskapsuppbyggnad inom ramen för museal-

verksamhet. Men samtidigt finns kravet på att se mer än det enskilda området. 

Detta uttrycks som att: 

Museernas organisation och traditionella indelning i naturvetenskapliga, kulturvetenskapliga 
och konstvetenskapliga byggde på att naturprocesser, kulturprocesser och konstprocesser 
betraktades som avgjort olika saker. Så betraktas världen inte längre och därför uppstår nu i 
stället en rad hybridinitiativ. Denna utveckling är viktig och museerna kan ofta hitta nya 
intressanta teman just i skärningspunkterna mellan de gamla akademiska ämnesområdena.166  

 

Detta innebär att allt större krav ställs på museiverksamheter, speciellt större 

sådana med ansenliga resurser och större personalstyrka, att inte bara nischa sig 

utan även att bredda sig.  

Till bestämmelsen bör även läggas att kompetenskravet också ställs för att museerna ska 
kunna belysa sina ämnesområden ur olika perspektiv. Det är centralt att museerna som 
kunskapsinstitutioner förmår se sina samlingar ur olika perspektiv, att de har kompetens att 
följa relevant forskning, tillämpa olika teoretiska perspektiv och tolkningsmodeller på 
verksamheten generellt samt att de kan förhålla sig med kritisk distans till de berättelser som 
förmedlas i t.ex. utställningar. Inte minst är denna kompetens viktig i dagens heterogena 
samhälle.167 

 

Mångfaldsfrågor, samhällsfrågor, m.m., lyfts som en del av detta. I förlängningen 

blir hbtq-perspektiv ett intressant perspektiv för museer oavsett akademiskt 

ämnesområde. I dagsläget finns dock ingen museilagstiftning och Uppsala 

universitetsmuseer tillfaller endast Utbildningsdepartementet, så den kultur-

politiska och museipolitiska diskursen endast säger något om den kulturella och 

samhälleliga kontexten Uppsala universitetsmuseer befinner sig i. 

I Uppsala universitets regleringsbrev 2016 är det enda specificerade 

regeringsuppdraget som Utbildningsdepartementet tilldelat Uppsala universitet 

som uttalat inkluderar hbtq är anslagsposten sju som berör forskningsresurser till 

forskning om hedersrelaterat förtyck, mäns våld mot kvinnor och våld i 

samkönade relationer168. Det finns inget i regleringsbrevet som direkt berör 

Uppsala universitets museiverksamhet. 

Men Universitets- och högskolerådet, som ligger under 

Utbildningsdepartementet, bedrev 2009–2010 Delegationen för jämställdhet i 

högskolan på uppdrag av regeringen.169 Syftet var att arbeta för jämställdhet 

genom att ge stöd till insatser och främjande av åtgärder. Dock fokuserade 

delegationen på jämställdhet mellan män och kvinnor kopplat till utbildning, 

vilket blir tydligt i detta citat: 

                                                 
166 Ny museipolitik ... (2015), s. 230. 
167 Ny museipolitik ... (2015), s. 278. 
168 ESV > Verktyg och stöd > Regleringsbrev > Regleringsbrev 2016 Myndighet Uppsala universitet [2016-

01-22]. 
169 Härifrån till jämställdheten ... (2011), s. 3. 
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Utbildningspolitiken är av stor betydelse för arbetet med att uppnå jämställdhet i det svenska 
samhället. Sverige har en lång tradition av att arbeta aktivt med jämställdhet inom 
utbildningsområdet. [---] Jämställdhet handlar om att ge kvinnor och män lika villkor och 
samma frihet att välja utbildning och yrke.170 

 

På Uppsala universitet ledde detta bl.a. till Ulrike Schnaas Könsmedveten 

forskarhandledning – teoretiska utgångspunkter och praktiska erfarenheter från 

2011. Satsningens fokus låg tyligt på en binär könsuppdelning, kvinnor och män, 

och könsuttryck eller könsidentitet omnämns varken i delegationens uppdrag171 

eller den slutgiltiga rapporten172. Inte heller berör delegationen sexualitet som en 

aspekt i ett genus- eller jämställdhetsarbete. Delegationens SOU-rapporten Svart 

på vitt – om jämställdhet i akademin nämner dock sexualitet och könsutryck som 

en del av det som kan vara relevanta för de som praktiskt arbetar med mångfalds- 

och jämställdhetsfrågor.173 Dock nämns det förbigående: 

Det handlar antingen om att ta fasta på grundläggande skillnader och intressekonflikter 
mellan könen, eller om att försöka hantera den mångfald av problem och konfliktlinjer som 
ryms i skärningspunkterna mellan kön, klass, etnicitet, sexualitet, könsuttryck, religiös 
övertygelse, bostadsort, (o)hälsa o.s.v.174 

  

Detta är ett av tre ställen i SOU-rapporten där sexualitet, könsidentitet och 

könsuttryck uttalat, och inte enbart i samband med t.ex. redogörelse av 

diskrimineringslagstiftning, vidkänns som en aspekt av ett jämställdhetsarbete. 

Här likställs dock hbtq med en mängd faktorer och får i sammanhanget påtagligt 

lite fokus. De andra två ställena handlar om hur sexualitet tycks vara en faktor vid 

sexuella trakasserier på högskolor och något som spelar roll vid människors 

uppfattning av vad som är kvinnligt och manligt.175 Inga specifika råd, riktlinjer, 

rekommendationer, etc., för arbete med hbtq-perspektiv görs. Inte heller 

vidkänner rapporten att högskole- eller universitetsverksamhet tar andra former än 

arbetsplatser, utbildnings- och forskningsinstitutioner och museer nämns inte. 

Dock uppmärksammas ett behov av ett aktivt och strategiskt arbete med 

jämställdhetsfrågor där tydlig ledning som skapar förutsättningar och engagemang 

för frågorna samt anpassning efter lokala förhållanden och verksamhet för att 

fortsätta utvecklas och bli mer jämställt.176  

Viss problematik i relation till detta lyfts dock: 

Delegationen delar uppfattningen att jämställdhetsintegrering är ett strategiskt riktigt 
instrument och något som bör eftersträvas. Samtidigt finns det risker med 

                                                 
170 Kommittédirektiv 2009:7. Delegation för jämställdhet i högskolan (2009), s. 5. 
171 Kommittédirektiv 2009:7. Delegation för jämställdhet i högskolan (2009). 
172 Härifrån till jämställdheten: en skrift från Delegationen för jämställdhet i högskolan. (2011). 
173 Svart på vitt – om jämställdhet i akademin (2011), s. 87. 
174 Svart på vitt – om jämställdhet i akademin (2011), s. 87. 
175 Svart på vitt – om jämställdhet i akademin (2011), s. 99, 154. 
176 Svart på vitt – om jämställdhet i akademin (2011), s. 159. 
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jämställdhetsintegrering som arbetssätt. Det är lätt hänt att jämställdhetsaspekten inte 
uppmärksammas, glöms bort eller medvetet nedprioriteras till förmån för sådant som ses som 
kärnverksamhet. Det finns i dag, menar vi, tecken på sådana problem inom akademin.177 

 

Rapporten påpekar alltså en trend att bortprioritera frågorna i förmån för annat om 

de inte uppmärksammas nog. Detta visar på hur de svenska högskolorna och 

universiteten prioriterat och förhållit sig till den utbildningspolitiska 

jämställdhets- och inkluderingsdiskursen. Likaså visar den på ett tydligt 

utbildningspolitiskt fokus ett genusarbete som inte inkluderar hbtq.  

Uppsala universitets verksamhet styrs dock inte bara av den rådande 

utbildningspolitisken utan även av lagstiftning. Den centrala lagstiftningen är 

Högskolelagen178. I lagstiftningen blir universitet och högskolor  tydligt platser för 

utbildning och forskning. Högskolelagen179 har ett tydligt fokus på undervisning, 

examensrättigheter, rekrytering av kompetent personal, forskning, student-

rättigheter, m.m. Dock omnämns hbtq, sexualitet, könsuttryck etc., inte i 

högskolelagen. Jämställdhet mellan kvinnor och män inkluderas dock. Det 

närmaste inkludering av hbtq som finns i Högskolelagen180 är i kap. 1 avsnitt 5 § 

som berör demokratifrågor: 

Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social 
välfärd och rättvisa.181  

 

Idag är hbtq en fråga om social välfärd och rättvisa, speciellt sett till den 

historiska sociala och politiska kontexten. Även om lagen i sig inte skrevs med 

hbtq i åtanke kan formuleringen tolkas omfatta hbtq-frågor sett till det befintliga 

samhällsklimatet och politiken idag.  

Sett till Uppsala universitets museala verksamhet finns inget direkt lagstöd i 

Högskolelagen182 för verksamheten, men inte heller finns det något som motsäger 

verksamheternas legitimitet. Rimligen omfattas den museala verksamheten av 

kap. 2 avsnitt 5 § "En högskola beslutar om sin interna organisation utöver 

styrelse och rektor, om inte något annat är föreskrivet"183. Denna formulering ger 

igen direkt indikation på huruvida universitetsmuseerna bör inkluderas i det som 

omnämns som intern organisation, samtligt finns det inget i Högskolelagen184 som 

talar mot det. Museerna tillhör Uppsala universitets förvaltningsavdelning, vilket 

rimligen går att se som en del av den interna organisationen. I och med lagens 

                                                 
177 Svart på vitt – om jämställdhet i akademin (2011), s. 158 
178 Högskolelagen (1992:1434). 
179 Högskolelagen (1992:1434). 
180 Högskolelagen (1992:1434). 
181 Högskolelagen (1992:1434). 
182 Högskolelagen (1992:1434). 
183 Högskolelagen (1992:1434). 
184 Högskolelagen (1992:1434). 
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formulering har universitet och högskolor förhållandevis stort mandat att 

organisera sin verksamhet, så länge det inte går emot annan lagstiftning, 

verksamheternas uppdrag, m.m.  

Hbtq återfinns dock uttryckligen i Diskrimineringslagen.185 Lagen omfattar 

bl.a. utbildningsverksamhet som universitetsverksamhet. Diskrimineringslagen 

har vissa formuleringar som är problematiska, bl.a. de tre statiska sexuella 

läggningarna, den binära definitionen av kön samt de "könsöverskridande" 

identiteterna och uttrycken som avvikande mot kön. Ett tillägg från 2014 innebär 

dock att även personer som har eller är i process att ändra könstillhörighet 

omfattas av diskrimineringsgrunden kön. Trots vissa problematiska formuleringar 

syftar lagen bl.a. att främja rättigheter och möjligheter och motverka 

diskriminering av hbtq personer. Detta uttrycks i 1 §: 

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder.186 

 

Oavsett formulering görs det tydligt i lagen att hbtq-personer har ett juridiskt 

skydd mot diskriminering och att det är statens intention att arbeta med 

diskriminering av dessa minoriteter. Sett till den verksamhet universitetsmuseerna 

bedriver är 4 § 2 i Diskrimineringslagen187 av störst intresse: 

Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett 
kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt 
missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk 
tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell 
läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett 
berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.188 

 

Det finns två intressanta formuleringar i Diskrimineringslagen189 4 § 2. Det första 

är att indirekt diskriminering inkluderar förfaringssätt, alltså handlande eller i 

museers fall t.ex. utställningar eller guidningar, som framstår som värdeneutrala 

men i praktiken inte är det. Den andra intressanta formuleringen är den inbyggda 

klausulen som låter verksamheter berättiga bl.a. förfaringssätt om det 

argumenterbart varit med ändamål att uppnå ett berättigat syfte. 

För att summera går flertalet lagar att relatera till universitetsmuseernas 

verksamhet i egenskap av universitetsverksamhet men lagarna är svåra att 

applicera på universitetsmuseerna som museer. Likaså finns det politiskt sett stor 

                                                 
185 Diskrimineringslagen (2008:567). 
186 Diskrimineringslagen (2008:567). 
187 Diskrimineringslagen (2008:567). 
188 Diskrimineringslagen (2008:567). 
189 Diskrimineringslagen (2008:567). 
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press på museer att arbeta med hbtq tillskillnad mot akademin, vilket är avgörande 

då universitetsmuseerna tillhör Uppsala universitet. 

Universitetsmuseernas uppdrag  

Uppsala universitets museer består av fyra stycken museer av mycket varierande 

typ. Museerna tillhör Uppsala universitets enhet Musik och museer och tillhör 

därmed universitetsförvaltningen. Undantaget för detta är Medicinhistoriska 

museet som är en stiftelse med anknytning till Uppsala universitet. Samtliga av 

museerna inkluderas dock i de mål och strategier som Uppsala universitet har och 

såhär formulerades de senaste målen och strategierna för museerna: 

Muséer, samlingar och andra delar av kulturarvet tillgängliggörs för att utveckla nya former 
av samverkan. [---] Muséer och samlingar görs i ökad utsträckning till en resurs för 
undervisning och forskning.190 

 

Trots detta blir museernas publika funktion och Uppsala universitets medvetna 

finansiering av museal verksamhet för samhällsnyttan tydlig i Verksamhetsplan 

för Uppsala universitetet. 2016 då museerna tillhör avsnittet Så uppnår vi 

excellens och samhällsnytta.191 Mångfald eller hbtq omnämns inte. 

Museirådet är som tidigare nämnt Uppsala universitets rektors rådgivande 

organ i museifrågor.192 Samtliga av cheferna från universitetsmuseerna är 

inkluderade i denna arbetsgrupp, utöver bl.a. rektorsrådet för kultur och tradition, 

Uppsala universitets kommunikationsdirektör och samt ett antal ledarmöter 

utsedda av studentkårerna, Uppsala kommun och Uppsala läns lansting. 

Museirådet har en arbetsordning  från 2010 som tydliggör deras syfte.193 I denna 

arbetsordning står det bl.a.: 

Museirådet skall aktivt och långsiktigt arbeta för att tydliggöra samlingarnas plats och behov 
inom Uppsala universitet, där kulturarv, bildningsfrågor och samverkan med det omgivande 
samhället är väsentliga.194 

 

I arbetsordningen omnämns alltså inte museerna som museer utan som samlingar 

tillhörande Uppsala universitet. Då museerna med respektive samlingar, med 

undantag av Medicinhistoriska museet, är en del av Uppsala universitet är 

formuleringen inte felaktig, men den är intressant då universitetsmuseerna 

beskrivs som samlingar i första hand och museal verksamhet i andra hand. Något 

                                                 
190 Mål och strategier för Uppsala universitet. Fastställda av konsistoriet 2014-11-26. UFV 2013/110. s. 10. 
191 Verksamhetsplan för Uppsala universitetet. 2016. Fastställda av konsistoriet 2014-11-26. UFV 2014/1392. 

s. 25. 
192 Arbetsordning för museirådet vid Uppsala universitet. Fastställd av Rektor 2010-12-21. UFV 2010/2089. 
193 Arbetsordning för museirådet vid Uppsala universitet. Fastställd av Rektor 2010-12-21. UFV 2010/2089. 
194 Arbetsordning för museirådet vid Uppsala universitet. Fastställd av Rektor 2010-12-21. UFV 2010/2089. 
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arbete med inkluderigs- eller mångfaldsfrågor, t.ex. hbtq, finns inte. Arbetet 

inkluderar dock: 

Rådet skall klargöra och utveckla museernas roll inom utbildning och forskning och vara ett 
stöd i arbetet att göra kulturarvet och kulturverksamheten till en del av Uppsala universitets 
särprägel.195 

 

Men rådet har även, som citatet visar på, ett ansvar att driva ett utvecklingsarbete 

med koppling till museernas roll inom utbildning och forskning. Här blir det även 

tyligt att Uppsala universitet värdesätter museerna som en del av Uppsala 

universitets verksamhet i form utbildning, forskning och dess varumärke. 

Museernas verksamhet grundar sig i Arbetsordning för Uppsala universitet 

Musik och museer från 2014 där Uppsala universitet definierat verksamheternas 

uppdrag. I arbetsordningen finns en lista med uppgifter där 1, 2, 3 och 6 är av 

intresse:  

1. främja samverkan och dialog med det omgivande samhället om vetenskap samt anordna 
kulturaktiviteter och exponera universitetet som ledande bildningsmiljö  
2. utarbeta strategier och svara för utveckling och drift av gemensamma delar av universite-
tets kultur- och kulturarvsverksamheter,  
3. ansvara för och tillgängliggöra universitetets föremålssamlingar som infrastruktur för fors-
kare och studenter [---] 
6. utveckla lärandemiljöer och mötesplatser samt främja användandet av kultur och kulturarv 
i forskning och utbildning196 

 

I arbetsordningen blir det tydligt att universitetsmuseerna har en uppdrag med 

flertalet fokusområden. Delvis skall de utveckla och driva kultur- och 

kulturarvsverksamheten och genom denna publika verksamhet samverka och föra 

en dialog med samhället, samt kommunicera Uppsala universitets forskning. 

Likaså ska de tillhandahålla samlingar som forsknings och utbildningsresurs samt 

utveckla och tillhandahålla lärandemiljöer. Dock finns det inget direktiv eller 

uppmaning till att arbeta med jämställdhet, likabehandling, inkluderingsfrågor, 

etc., eller aktuella samhällsfrågor i Arbetsordning för Uppsala universitet Musik 

och museer från 2014. Något som dock utmärker uppdraget är formuleringen 

lärandemiljöer. Detta placerar in universitetsmuseerna i kontexten av en 

studiemiljö. Likaså innebär tillhandahållandet av samlingar för forskning och 

utbildning ytterligare en aspekt i relation till studiemiljö. 

Medicinhistoriska museet finns representerat i Museirådet197, då det räknas 

som ett av Uppsala universitets museer, men tillfaller inte Uppsala universitets 

förvaltningsavdelning då museet är en fristående stiftelse. De dokument som då 

blir av störst relevans för  museets utformande av verksamheten är Stiftelsens 

                                                 
195 Arbetsordning för museirådet vid Uppsala universitet. Fastställd av Rektor 2010-12-21. UFV 2010/2089. 
196 Arbetsordning för Uppsala universitet Musik och museer. Beslut av Universitetsdirektör 2014-10-29. UFV 

2012/688. 
197 Arbetsordning för museirådet vid Uppsala universitet. Fastställd av Rektor 2010-12-21. UFV 2010/2089. 



49 

 

stadgar och uppdrag. Grunden för museet är Uppsala medicinhistoriska förening 

vars syfte med att starta ett museum var att kunna främja medicinhistorisk 

forskning, utbildning och samlingsbevarande198. Det finns ingen del av stadgarna 

som syftar till att museet ska arbeta med hbtq, genus, jämställdhet, 

likabehandling, inkluderingsfrågor, etc., eller aktuella samhällsfrågor. 

Universitetets riktlinjer  

De riktlinjer som är relevanta för universitetsmuseerna är de allmänna riktlinjerna 

och reglerna för Uppsala universitet. Dessa baseras på Diskrimineringslagen, 

Högskolelagen, Arbetsmiljölagen samt internt utarbetade riktlinjer och 

policydokument199. 2011 antogs handlingsplanen Plan för jämlikhet avseende 

sexuell läggning och könsidentitet och/eller könsuttryck 2011-2012 som specifikt 

berörde hbtq-frågor. Handlingsplanens mål gör det tydligt att satsningarna ska 

berör hela Uppsala universitet: 

Arbetet med jämlikhet avseende sexuell läggning och könsidentitet och/eller könsuttryck ska 
integreras i all verksamhet vid Uppsala universitet. Detta innebär att arbetet i huvudsak ska 
bestå av fortlöpande insatser inom olika delar av organisationen. [---] Uppdragen är generellt 
formulerade för att kunna appliceras på hela verksamheten.200 

 

I denna handlingsplan lyfts hbtq som ett särskilt arbetsområde och lägger fokus på 

hur Uppsala universitet som övergripande verksamhet ska kunna utvecklas genom 

flertalet små satsningar. Fokus ligger på att göra Uppsala universitet en mer öppen 

och inkluderande arbets- och studiemiljö. Men här återfinns även målet: 

Utställningsverksamhet som synliggör mångfalden avseende sexuell läggning och 
könsidentitet och/eller könsuttryck ska ha genomförts.201 

 

Uppsala universitetsmuseer inkluderas tydligt i denna handligplan genom detta 

mål. Det specificeras inte om målet är riktat mot ett specifikt museum eller rör 

samtliga universitetsmuseer. Men här blir det även tydligt att universitetsmuseerna 

berörs av Uppsala universitets handlingsplaner och policydokument. Plan för 

jämlikhet avseende sexuell läggning och könsidentitet och/eller könsuttryck 2011-

2012 från 2011 löpte dock ut 2012 och ingen ny handlingsplan med specifikt 

fokus på hbtq har ersatt den. Dock är hbtq tydligt integrerat i vissa aktuella 

handlingsplaner och riktlinjer.  

                                                 
198 Stadgar för Uppsala Medicinhistoriska förening (2008). 
199 Program för lika villkor vid Uppsala universitet. Fastställt av konsistoriet 2010-06-10. Dnr UFV 

2010/180. s. 4. 
200 Plan för jämlikhet avseende sexuell läggning och könsidentitet och/eller könsuttryck 2011-2012. Fastställd 

av Rektor 2011-01-25. UFV 2009/271. s. 3. 
201 Plan för jämlikhet avseende sexuell läggning och könsidentitet och/eller könsuttryck 2011-2012. Fastställd 

av Rektor 2011-01-25. UFV 2009/271. s. 6. 
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De riktlinjer som idag är i bruk, och som går att applicera övergripande på 

Uppsala universitets verksamhet och uttryckligen innehåller hbtq, är bl.a. 

Program för lika villkor vid Uppsala universitet från 2010 och Handlingsplan för 

lika villkor. 2014-2016 från 2014. Större delen av de andra programmen och 

handringplanerna rör enbart personal- eller studentfrågor. Mål och strategier för 

Uppsala universitet från 2014 etablerar målsättningen att universitetsmuseerna 

och samlingarna i ökad utsträckning ska bli en resurs för undervisning och 

forskning.202 Hbtq omnämns inte explicit men kan ses inkluderas i:  

Uppsala universitets medarbetare har ett etiskt förhållningssätt och verksamheten präglas av 
lika villkor. Grundläggande principer om jämställdhet och alla människors lika värde 
tillämpas så att medarbetare och studenter stöds och uppmuntras till att utveckla sin fulla 
förmåga.203 

 

Som citatet visar syftar detta på hela Uppsala universitets verksamhet oavsett 

verksamhetsområde. Trots detta finns det inget utryckligt inkluderande av 

museerna som verksamhetsområden i Uppsala universitets likabehandlingsplaner 

eller program. Museernas kan, utifrån att det tillhör Uppsala universitets 

övergripande verksamhet, ses inkluderas i Program för lika villkor vid Uppsala 

universitet från 2010.204 Arbetet ska dock omfatta:  

Arbetet för lika villkor vid Uppsala universitet ska utgöra en integrerad del av verksamheten 
och sker huvudsakligen inom ramen för universitetets kärnverksamheter, forskning, 
utbildning och samverkan.205 

 

Utifrån denna formulering är det en tolkningsfråga huruvida arbetet med lika 

villkor är applicerbart eller ej på universitetsmuseerna. Uppsala universitet tillhör 

universitetets förvaltningsavdelning och är därmed inte en del av kärn-

verksamheten. Dock är museerna bl.a. är utbildnings- och forskningsresurser som 

har i uppdrag att samverka med samhället genom bl.a. publik verksamhet.206 Det 

framgår inte av Program för lika villkor vid Uppsala universitet.207 

Inte heller i Handlingsplan för lika villkor. 2014-2016 från 2014 omnämns 

museerna explicit208. Dock kan de rimligen ses inkluderas i någon av de 

                                                 
202 Mål och strategier för Uppsala universitet. Fastställda av konsistoriet 2014-11-26. UFV 2013/110. s. 10. 
203 Mål och strategier för Uppsala universitet. Fastställda av konsistoriet 2014-11-26. UFV 2013/110. s. 3. 
204 Program för lika villkor vid Uppsala universitet. Fastställt av konsistoriet 2010-06-10. Dnr UFV 

2010/180. 
205 Program för lika villkor vid Uppsala universitet. Fastställt av konsistoriet 2010-06-10. Dnr UFV 

2010/180. s. 4. 
206 Arbetsordning för Uppsala universitet Musik och museer. Beslut av Universitetsdirektör 2014-10-29. UFV 

2012/688. 
207 Program för lika villkor vid Uppsala universitet. Fastställt av konsistoriet 2010-06-10. Dnr UFV 

2010/180. 
208 Handlingsplan för lika villkor. 2014-2016. Fastställd av Rektor 2014-04-08. UFV 2014/455. 
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omfattande grupperna "vetenskapsområde/fakultet/motsvarande" och 

"institutionsnivå/ motsvarande" som återfinns i texten. Handlingsplanen syftar att:  

Vid Uppsala universitet ska alla anställda och studenter bemötas med respekt och ges 
möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor oavsett kön, könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning, ålder eller social bakgrund. Lika villkor är en kvalitetsfråga för 
organisationen och en rättvisefråga för individen. 209 

 

Fokuset ligger dock på likabehandling i kontexten undervisningsverksamhet och 

arbetsplats och där med personal- och studentfrågor. Museerna omnämns inte i 

handlingsplanen, trots att det finns ett specifikt avsnitt med uppdrag som särskilt 

berör Uppsala universitets förvaltningsavdelning där bl.a. Avdelningen för 

kommunikation ombeds ta hänsyn till lika villkorsarbetet vid text- och 

bildproduktion.210 

Ett av de sätten som Handlingsplan för lika villkor. 2014-2016 från 2014 

omnämner hbtq är möjligheten till frivillig hbt-certifiering: "Om möjligt, erbjuda 

verksamhetsområden att HBT-certifiera delar av verksamheten"211. Skulle 

museerna önska denna certifiering finns det inget i handlingsplanen som motsäger 

deras rätt till det, men det finns inte heller något som uppmanar museerna att 

efterfråga detta. Ett annat sätt som handlingsplanen omnämner hbtq är planen att 

erbjuda en öppen föreläsning om hbtq-frågor212. Vems ansvar anordnandet av 

denna föreläsning är eller vilket tema, utöver hbtq, den ska ha framgår inte i 

handlingsplanen.  

I handlingsplanen ses dessa förslag, hbtq-certifieringen och den öppna 

föreläsningen, som delar i ett större övergripande målet till 2016 som lyder 

"HBTQ-perspektiv har synliggjorts"213. Detta mål berör hela Uppsala universitets 

verksamhet. På vilket sätt hbtq-perspektivet ska ha synliggjorts under perioden, 

utöver förslaget till selektiv fortbildning för personal och en öppen föreläsning,  

och mer precist vad verksamheterna ska uppnå med målet framgår inte i 

handlingsplanen. Detta innebär rimligen att målet förväntas anpassas efter och 

inkluderas i respektive verksamhetsområde. Detta innebär även rimligen att målet 

är relevant för Uppsala universitets museiverksamhet. 

Uppsala universitets handlingsplaner och riktlinjer omfattar till största delen 

studie-/arbetsmiljö för studenter och personal på universitetet. Detta kommer 

sannolikt av att universitetet bedriver omfattande undervisningsarbete och är en 

stor arbetsgivare. Diskrimineringslagen214, en av de få svenska lagstiftningar som 

                                                 
209 Handlingsplan för lika villkor. 2014-2016. Fastställd av Rektor 2014-04-08. UFV 2014/455. s. 10. 
210 Handlingsplan för lika villkor. 2014-2016. Fastställd av Rektor 2014-04-08. UFV 2014/455. s. 8. 
211 Handlingsplan för lika villkor. 2014-2016. Fastställd av Rektor 2014-04-08. UFV 2014/455. s. 14. 
212 Handlingsplan för lika villkor. 2014-2016. Fastställd av Rektor 2014-04-08. UFV 2014/455. s. 12. 
213 Handlingsplan för lika villkor. 2014-2016. Fastställd av Rektor 2014-04-08. UFV 2014/455. s. 10. 
214 Diskrimineringslagen (2008:567). 
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uttryckligen inkluderar hbtq, fokuserar på arbetsplatser, studiemiljöer, m.m. I 

relation till Uppsala universitets egna riktlinjer och mål inkluderas inte museerna 

utryckligt, texterna kan dock tolkas inkludera museerna som en del av den 

övergripande universitetsverksamheten. 

Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs på Uppsala universitet 

Utöver riktlinjer och policydokument finns ytterligare faktorer som influerar och 

avspeglar hur Uppsala universitet ser på hbtq och universitetsmuseerna. Projektet 

Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs på Uppsala universitet är en satsning 

som fokuserar på nyttjandet av det kulturarv som finns inom Uppsala universitet i 

pedagogiska syften.215 Projektet satte igång i juli 2014 med planerat avslut  juli 

2016. Centralt för projektet är den pedagogiska potentialen bakom universitets-

undervisning på museer och användandet av kulturarv i utbildningssyfte. Samtliga 

av universitetsmuseerna är en del av projektet och detta  deltagandet sätter dem 

inom ramarna för projektet. Projektet kan även ses representera Uppsala 

universitets, genom Enheten för kvalitetsutveckling och universitetspedagogik, 

vilja med museiverksamheterna. 

Beslutet bakom projektets genomförande summerar syftet så här:  

Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs vid Uppsala universitet är ett projekt som syftar 
till att vidareutveckla och ytterligare professionalisera användandet av detta kulturarv i 
högskolepedagogiken vid universitetet. Häri ingår att finna och utveckla lösningar och 
konkreta, pedagogiska modeller för ett aktivt användande av kulturarvets miljöer och 
samlingar i undervisningen.216  

Projektet innebär arbete för en starkare integrering av museerna i Uppsala 

universitets utbildningars undervisning. Detta innebär att museerna, sett utifrån 

projektbeskrivningen,  kan ses som studiemiljöer som aktivt ska bidra till att 

berika utbildningar. Detta speglas tydligt i projektbeskrivningen. Syftet är även att 

kulturarv ska integreras i utbildningar långsiktigt, vilket blir tydligt i detta citat: 

Målsättningen är att systematisera former och säkra stöd som bidrar till att undervisning med 

hjälp av – och i – kulturarvet blir en beständig och spridd undervisningsform inom 

universitetet.217 

 

Det handlar alltså inte om punktinsatser, utan en strävan från universitetet att 

etablera museerna som undervisningsarenor och i viss utsträckning klassrum.   

                                                 
215 Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs > Om projektet [2016-04-14]. 
216 Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs vid Uppsala universitet. Beslut fastställt 2014-05-13. Dnr 

UFV 2014/273. s. 1. 
217 Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs vid Uppsala universitet. Beslut fastställt 2014-05-13. Dnr 

UFV 2014/273. s. 1. 
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Hbtq relaterar till detta genom det projektet klassat som nyttan med 

universitetsundervisning i musei- och kulturarvsmiljöer. Detta lärande utrycks 

bland annat "Lärandet uppmuntrar till kritiskt tänkande, lämpar sig för behandling 

av värdeladdade frågor, [...].".218 I sammanhanget bör hbtq klassas som en del av 

dessa värdeladdade frågor och det normkritiskt lärande som del i kritiskt 

tänkande. Detta innebär att museerna, genom projektet, ses vara platser där dessa 

frågor ska kunna lyftas och integreras i universitetsundervisningen. 

Hur cheferna för Uppsala universitetsmuseer pratar om hbtq 

Denna andra del av kapitlet Undersökningen utgår från Uppsalas fyra 

universitetsmuseer. Här presenteras museerna kort och de intervjuer som 

genomförts summeras och redovisas. En längre presentation av museerna finnes i 

kapitel Universitetsmuseerna på s. 8. Information om respondenterna finnes under 

Respondenterna  på s. 31 i kapitlet Metod.  

Evolutionsmuseet 

Evolutionsmuseet är Uppsala universitets naturhistoriska museum. Museet är 

uppdelat i Evolutionsmuseet Zoologi, Evolutionsmuseet Botanik och Evolutions-

museet Paleontologi och mineralogi. De olika enheterna delar organisation men 

har separata lokaler. Evolutionsmuseet Zoologi och Evolutionsmuseet 

Paleontologi och mineralogi är de delar som i första hand har publik verksamhet, 

medans Evolutionsmuseet Botanik är inriktad mot forskare. 

Intervju 

Jag mötte upp med Evolutionsmuseets chef utanför Evolutionsmuseet Botanik en 

förmiddag och intervjun genomfördes sedan på hans kontor. Samtalet löpte på och 

under intervjun blev det tydligt att det inte var första gången museichefen kommit 

i kontakt med funderingar kring hbtq-frågor och museets verksamhet. 

Då intervjun bl.a. berörde de riktlinjer och policydokument som Uppsala 

universitet har i relation till likabehandling, mångfald och inkludering fick 

museichefen möjlighet att reflektera över dessa. Han upplevde dem svåra att 

applicera på den museala verksamheten och lyfte i intervjun att universitetets 

policydokument i första hand rör studie- och arbetsmiljöfrågor. Istället sattes 

museets uppdrag i fokus, i relation till den museala verksamheten, och betoning 

lades på den roll de tilldelats av universitetet. Han sa: 
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Uppdrag finns på pränt i vår arbetsordning och vi har själva utifrån den vaskat fram tre 
punkter. Det handlar om att långsiktigt bevara samlingarna, för kommande forskning och 
undervisning. Vi ska också verka som en infrastruktur för forskning och undervisning, vi 
lånar alltså ut material. Vi är väldigt tunga på forskningssidan. Och vi ska samverka med 
omgivande samhället, både med allmänheten och inom universitetet.219 

 

I citatet blir det tydligt att museer har haft förhållandevis stort inflytande över 

utformandet av sitt uppdrag, men även att universitetet förväntar sig en nära 

koppling till och ett nära samarbete med akademin. Största delen av verksamheten 

riktar sig därmed till att tillhandahålla en infrastruktur för forskning och till viss 

del undervisning. En klar majoritet av de som arbetar på museet är utbildade inom 

olika naturvetenskapliga discipliner och arbetar nära universitetsforskare.  

Museet jämfördes med andra statliga museer under intervjun. Museichefen 

utryckte att universitetsmuseerna genom sin driftsform ibland tycktes ta en diffus 

karaktär, då de trots stark koppling till universitetet fått förhållandevis fria tyglar 

över verksamheten och trots statlig finansiering inte har speciellt mycket 

gemensamt med de stora statliga museerna. Museet kan inte ses som ett renodlat 

naturhistoriskt museum då de även är ett universitetsmuseum.  

I förhållande till undervisning utryckte museichefen att flertalet utbildningar 

på Uppsala universitet förlägger enskilda kursmoment på Evolutionsmuseet. Det 

är oklart om exakt hur många studenter det rör sig om. Men många studenter pas-

serar museet i undervisningssyfte och museet har ett nära samarbete med bl.a. 

Evolutionsbiologiskt centrum. Museet bedriver dock ingen egen undervisning, om 

inte guidade turer eller temavisningar ska räknas. 

Under intervjun framgick det att Evolutionsmuseet till viss del arbetat med 

och hanterat hbtq-frågor. Museichefen uttrycker att det för ungefär fyra år sedan 

började dyka upp funderingar kring hbtq-perspektiv inom verksamheten, han är 

dock osäker på vilken enhet som lyfte det först. Tankarna resulterade i att museet i 

samband med Kulturnatten Uppsala 2013 hade en temadag med namnet Sex på 

Zootis. Satsningen bestod av en mindre temporär utställning med reproduktions-

organ från olika djur och kompletterande skyltar i befintliga utställningar. Detta 

uttrycktes så här: 

På kulturnatten, det måste vara för tre år sedan, så gjorde vi en utställning med könsorgan. [---
] Så vi hade en liten monter med företrädelsevis penisar från olika djur. Men till det så hade vi 
också gjort skyltar i övriga utställningarna där vi berättade om sexualitet, hos djur, som inte 
var för oss normbaserad sexualitet.220 

 

Som citatet visar handlade skyltarna om olika naturligt förekommande sexuella 

utryck i naturen och behandlade bl.a. homosexualitet och bisexualitet. Då 

förhållandevis omfattade förarbete gjorts och texter skrivits till temadagen berättar 
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museichefen att materialet sedan omvandlades till en tematiskt visning som 

erbjudits som del av museets ordinarie visningsutbud, speciellt för skolklasser. 

Museichefen uttryckte att det varit ett realistiskt sätt att arbeta med hbtq inom 

ramarna för verksamhet, sett till resursprioritering och uppdrag. Den tematiska 

guidningen erbjuds inte i dagsläget (2016) då Evolutionsmuseet Zoologi är stängt 

för renovering. Men både temadagen Sex på Zootis och temavisningarna bidrog 

med att dra ny publik till museet, vilket museichefen reflekterar över som positivt. 

Visningarna var uppskattade och han tror att de kommer fortsätta att erbjuda dem 

i framtiden.  

Vid funderingar kring hur relevant hbtq kan ses vara för ett naturhistoriskt 

museum uttrycker sig museichefen så här: 

Jo, jag tror att det är relevant. Sen kan jag ju också säga att vårt uppdrag är att visa... vi heter 
ju Evolutionsmuseet, så det vi ska berätta om och visa har något slags evolutionärt perspektiv. 
Det plus att vi har organismundervisning innebär ju att vi kommer att fortsätta ställa ut väldigt 
mycket kärnfamilj, om man kan säga så.221 

 

Men kärnfamilj menar han konstellationen hona, hane och ungar som är vanligt 

förekommande på naturhistoriska museer. Även här är det tydligt att det finns en 

stark koppling mellan vad den representerade akademin klassat som relevant och 

vad museet ställer ut. 

Men att allt större fokus lagts på hbtq inom svenska museer ser museichefen 

som något givet. 

Det finns ju en diskussion om hbtq i samhället, och det berör ju alla museer också, 
naturligtvis. Det har ju kommit in ganska nyligen och då hamnat överst på listan.222 

 

I förhållande till satsningar och hbtq på Evolutionsmuseet tryckte museichefen på 

att det handlar om prioriteringar och vad som upplevs rimligt att göra inom ramen 

för verksamheten. Hbtq upplevs inte som irrelevant men mindre relevant än att 

t.ex. förmedla forskning från Uppsala universitet. Museichefen betonar att museet 

är väldigt forskningsfokuserat och arbetar nära forskningssamlingarna. Han 

uttryckte dock medveten om att forskningens fokus på just evolution har medfört 

ett fokus på kön och sex i relation till reproduktion, vilket speglas på museet. Han 

menade att forskarna har fokuserat på spridning av gener över generationer och att 

detta då blivit intressant för museet och återfinns i samlingarna och i 

utställningarna. Han påpekar under intervjun att det nog handlat om intresse hos 

forskarna snarare än okunskap om mångfald i naturen. Samlarens och forskarens 

perspektiv är även något de pratat om inför uppförandet av nya utställningar på 

Evolutionsmuseet Zoologi, att försöka lyfta människorna bakom föremålen och 
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forskningen, vilket museichefen reflekterar över som en ingång där frågor om 

t.ex. genus och hbtq blir intressanta. 

För ett par år sedan genomfördes ett studentarbete, med studenter från 

Uppsala universitet, på Evolutionsmuseet med fokus på just hbtq och 

utställningar. Han uttryckte att de samtalen som hölls då var intressanta men att 

det belyste det komplexa mötet mellan naturvetenskapens förhållningssätt och 

resterande samhälle.  

Det visade ju lite problematiken med ett sådant här museum och hbtq-pespektivet. För dom 
utgick och frågade väldigt mycket från en mänsklig kontext, så att säga, i förhållande till våra 
utställningar och varför vi ställer ut saker. [---] Mycket av det vi ställer ut är ju honor och 
hanar, ungar också i vissa fall, men det har att göra med att utställningarna faktiskt används 
för att lära sig känna igen hona och hane... de här dimorfa formerna som finns. [---] Det är det 
som är syftet, inte att presentera en kärnfamilj. Som det kanske upplevdes. Sedan kan man ju 
även problematisera det, även om det fyller en funktion.223 

 

Museichefen var tydlig med att utställningarna haft en pedagogisk baktanke, men 

att Evolutionsmuseet Zoologi varit väldigt fokuserad på själva djurens utseende. 

Förklarande eller fördjupande texter har varit bristande.  

Det handlar om resurser. Med det handlar även om viljan att följa med i sin tid. Och då inte 
bara hbtq frågor, utan även andra. Nu när vi ska bygga om tänker vi på hur vi ska få in nya 
frågor och perspektiv i utställningarna.224 

 

Museets utställningar ska efter ombyggnation klara av att förmedla en komplex 

historia till besökarna, oavsett om de går en guidad visning eller ej. Kopplat till 

detta har han tankar och funderingar kring sätt att arbeta in hbtq i de nya 

utställningarna. Där det normbytande inte sållas bort utan inkluderas som sexuell 

mångfald i berättelsen om evolution. Men även att biologens definition på kön må 

vara kopplad till könsceller så är naturen inte ridid i förhållande till kön och 

könsuttryck. Museichefen lyfter exempel på fiskar som byter kön, som 

evolutionär strategi, men nämner att de gamla utställningarna inte inkluderar 

något om dessa företeelser även om de ibland talat om det på guidade visningar. 

Intervjun avslutades efter mina frågor avhandlats och vi pratat lite allmänt om 

Evolutionsmuseet och museer och hbtq. Under intervjun avhandlades en stor 

bredd av frågor och museichef var mycket öppen om verksamheten. Det fanns 

många tankar om relationen mellan hbtq och museets verksamhet, med ett 

genomgående fokus på Evolutionsmuseet som naturhistoriskt museum. 
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Museum Gustavianum 

Museum Gustavianum grundandes i syfte att skildra Uppsala universitets 

akademiska historia, men idag har museet en bredare profil225. Museet inrymmer 

samlingar och utställningar med tema arkeologi, konst och vetenskapshistoria. 

Museets verksamhet centrerar dock fortfarande kring Uppsala universitets historia 

och verksamhet.  

Museets verksamhet riktar sig både till Uppsala universitet och till 

allmänheten. Utöver den publika verksamheten tillhandahåller museet sina 

samlingar för forskning och undervisning kopplat till universitet och högskolor.226 

Intervju 

Jag mötte upp Museum Gustavianums chef en eftermiddag och intervjun 

genomförs sedan på hennes arbetsrum. Samtalet flöt på och det var tydligt att hon 

genom sina tidigare yrkesroller stött på och hanterat frågor relaterade till hbtq.  

Dock är hon förhållandevis ny som chef på Museum Gustavianum vilket 

avspeglas i att hon mer än gärna pratade om tidigare arbetsplatser i förhållande till 

hbtq och eventuella framtida satsningar i allmänhet.  Museet arbetar dock med 

hbtq-frågor i relation till personalfrågor i enhet med universitetets riktlinjer och 

svensk lagstiftning 

I förhållande till Uppsala universitets riktlinjer och mål med koppling till hbtq 

uttryckte museichefen att få går att applicera direkt på museets verksamhet, utöver 

de som rör arbetsplats- och medarbetarfrågor. De större övergripande målen för 

Uppsala universitet såg hon som svåra att relatera till museernas verksamhet. 

Detta sågs inte som något negativt då det resulterar i att museet har relativt stor 

kontroll över och fria tyglar inom den egna verksamheten. Hon sa även: 

Vi har inget uppdrag från kulturdepartementet, sorterar inte in under det och får inga resurser 
av dem. Så vi är ju inte ett statligt museum på samma sätt som de stora statliga museerna är. 
Vi har ett annat uppdrag och helt andra förutsättningar.227  

 

Detta relaterades till att Kulturdepartementet har get museer i uppdrag att arbeta 

med bl.a. hbtq. I jämförelse med detta uttrycktes Museum Gustavianum ha 

mycket fria tyglar. Det uppdrag som Museum Gustavianum tilldelats från Uppsala 

universitets definierades ha tre huvudsakliga punkter: 

Vi har ett uppdrag från universitetet från förra året som är nyformulerat. Vi ska vara en arena 
för samverkan med utgångspunkt i universitetets samlingar och forskning. Våra samlingar ska 
vara en infrastruktur för universitetets forskning och undervisning och vi, vår verksamhet, ska 
vara en resurs för Uppsala universitets studenters karriär och kompetensutveckling. [---] Så 
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vårt uppdrag är ju kopplat till Uppsala universitets uppdrag som är just undervisning, 
forskning och samverkan. Vår stödfunktion gentemot universitetet är verksamhets kärna.228  

 

I intervjun la hon fokus på museet som en resurs och uttryckte sig positiv till att 

museet och samlingarna användes som resurs vid undervisning eller forkning med 

hbtq-tema. Men trots denna uttalade närhet till universitetet blev det tydligt under 

intervjun att det var viktigt för museichefen att betona att Museum Gustavianum 

inte sysslar med forskning eller undervisning, utan endast är en forsknings- och 

undervisningsresursresurs. För att citera henne:  

Vi har ju inte i uppdrag att varken forska eller undervisa. [---] Ett av våra uppdrag är att vara 
kompetenta beställare av forskningsperspektiv och kunskap som universitets forskare kan ge 
oss för att vi ska kunna göra utställningar.229 

 

Museichefen strävar alltså efter att museet ska utforma utställningar men de fyller 

dem med kunskap hämtad från rotad i Uppsala universitets forskning. Då blir 

universitetet en viktig medskapare, vilket återkom i intervjun. 

Då museichefen arbetat förhållandevis kort period på museet har hon inte 

något långsiktigt perspektiv bakåt i verksamheten. Det är oklart om hbtq-frågor 

eller -perspektiv varit uppe för diskussion innan hon tillträde som museichef. 

Kunskapen om hbtq finns dock hos personalen och museichefen nämner att någon 

antikvarie på museet bl.a. läst genusvetenskap, även om dennes arbetsuppgifter 

idag inte relaterar till detta. Hon konstaterar dock att inkluderings- och 

representationsfrågor nog inte varit prioriterade inom verksamheten. Museichefen 

medger även att museets utställningar i dagsläget är heteronormativa: 

Ja, utställningarna är inte helt oproblematiska i dagsläget... om vi ska titta på hbtq.230 

 

Trotts att museichefen har medvetenhet om detta finns det inte några specifika 

resurser i dagsläget för att omarbeta de befintliga utställningarna och den publika 

verksamheten. De medel som tilldelats idag går i första hand till samlingarna och 

de medel som söks extern ska bl.a. gå den framtida till renovering av 

museibyggnaden. Renoveringen bedömdes som avsevärt högre prioriterad. 

I förhållande till arbete med hbtq-frågor och -perspektiv bedömdes nischade 

visningar, som del av den publika verksamheten, vara ett realistiskt sätt att 

applicera och tillhandahåll detta i framtiden. Museets konstsamlingar sågs som en 

möjlig utgångspunkt för detta. Men även hbtq som inslag i permanenta 

utställningar sågs som en framtida möjlighet, men att det då behöver komma som 

en naturlig del av utställningen och rotas i akademin. Att inkludera hbtq på andra 
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sätt är museichefen är skeptisk till i dagsläget. Det gjordes en parallell till ett 

försök att inkludera kvinnor för att visa på hur lätt det kan bli fel. Hon sa: 

Ja, det finns en monter där någon antikvarie i efterhand har hängt upp bilder på kvinnliga 
studenter. För att visa att de också fanns.231 

 

Försöket till representation och genustänk uppleves av henne som ytligt och 

påklistrat. Museichefen uttryckte oro att hbtq-satsningar i relation till den 

befintliga publika verksamheten skulle ta en liknande karaktär och snarare sticka 

ut och kännas påklistrad än integrerad och berättigad. 

Men att använda sig av forskning med hbtq-tema från Uppsala universitet i 

temporära utställningar eller basutställningar lyftes dock som något positivt.  

När vi gör om vill vi ju behålla det som är vackert i den här gamla scenografin, men vi vill ju 
lyfta in aktuella forskningsperspektiv. Där är hbtq ett. Vi har en av världens främsta 
queerforskare vid Uppsala universitet nu sen förra året, Don Kulick, som vi ju vill jobba 
tillsammans med. Men också andra.232 

 

Detta går att återkoppla till resonemanget om museet som beställare av kunskap 

och forskningsperspektiv. I detta citat blir det tydligt att hbtq ses som ett av 

många perspektiv och något Uppsala universitet vid förfrågan kan bidra med 

kompetens om. Museichefen ger dock även uttryck för att detta är något för 

framtida utställningar. 

Museichefen hade även flertalet tankegångar om olika framtida temporära 

utsättningar och teman som skulle kunna rymma hbtq. Homoerotisk studentkultur 

och Uppsala universitet som en plats för identitetssökande och normbrytande 

beteende var ett sådana exempel. Transperspektivet uppleves dock som svårt, hon 

uttryckte själv att hennes personliga kompetens nog inte skulle räcka till för att 

representativt hantera frågan men att kompetensen finns inom Uppsala universitet. 

Det Museum Gustavianum som museichefen uttalat strävar att skapa som 

förhållande ny museichef är ett museum med  

En bra utställning har många lager och kan nå en stor publik, tycker jag. Så det är vår vision 
att vi ska kunna göra breda utställningar som kan säga lite olika saker till olika besökare. 
Utmaningen är då att vara till nytta för många olika forskningsperspektiv.233 

 

I relation till detta citat blir hbtq ett av dessa forskningsperspektiv. På detta sätt 

ska museet spegla universitets verksamhet, men aktuella perspektiv och frågor ska 

gå att inkorporera i utställningarna. Att olika vetenskapsfältet är med och utformar 

vad som är relevant och vad som ska lyftas betonades dock som viktigt. 
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Museichefen  exemplifierar denna typ av arbetssätt med det samarbete de haft 

med Uppsala universitets anatomer inför Andreas Vesalius-jubileet. Dock 

arbetade de inte med hbtq: 

Det finns en massa intressanta perspektiv, som hbtq, som kanske skulle kunnat vara mer 
närvarande.234 

 

Vid frågan huruvida de pratat om normbrytande kroppar, exempelvis intersexuell 

anatomi, var svaret att de inte gjort det. Anledningen var att anatomerna styrde 

fokuset då utställningen gjordes med syfte att belysa deras historia. Att de olika 

forskningsdisciplinerna som tillfrågas att förmedla kunskap känner sig väl 

bemötta och inte utmanade eller ifrågasatta i sin kunskap som experter ses alltså 

vara av stor betydelse då museet ska representera Uppsala universitet som helhet. 

Intervjun avrundades efter mina frågor avhandlats och vi samtalat en stund. 

Det märks tydligt att museichefen har många funderingar och planer för museet, 

dock placeras genomgående dessa i framtiden. 

Uppsala linneanska trädgårdar 

Uppsala linneanska trädgårdar är ett grönt och levande museum bestående av 

museala kulturlandskap i form av trädgårdar. Dessa trädgårdar omfattar 

Linnéträdgården, Botaniska trädgården och Linnés Hammarby.  

Linnéträdgården och Botaniska trädgården ligger i centrala Uppsala och utgör 

en viktig del av Uppsalas stadsbild. Linnés Hammarby omfattar det gamla säteriet 

Hammarby som utgjorde Carl von Linnés egen bostad och mark.235 Uppsala 

linneanska trädgårdar har publik verksamhet och är öppna för allmänheten. 

Uppsala linneanska trädgårdar har även forskare som arbetar med samlingarna 

och forskningssamarbeten med institutioner inom Uppsala universitet.236 

Intervju 

Jag mötte upp med trädgårdsdirektören på Uppsala linneanska trädgårdars 

trädgårdskontor, runt hörnet från det tropiska växthuset, och intervjun 

genomfördes på hans kontor. Det var tydligt att trädgårdsdirektören var nyfiken på 

och intresserad av att bidra till mitt arbete, men att hbtq-frågan i relation till 

Uppsala linneanska trädgårdar inte var helt lätt att greppa. I relation till det 

administrativa arbetet var dock trädgårdsdirektören tydlig med att Uppsala 

linneanska trädgårdar aktivt arbetar med hbtq i form av arbetsrättsfrågor och 

likabehandling, som en del av ett större jämställdhetsarbete.  Trädgårdsdirektören 

kommenterade även att det inte längre finns något specifikt policydokument som 
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berör hbtq-frågor inom Uppsala universitets verksamhet, utan att frågorna 

inkluderats i de allmänna handlingsplanerna. Handlingsplanerna, utöver de delar 

som berörde arbetsplatsfrågor, ansågs svåra att arbeta med i relation till den 

botaniska trädgårdens arbete. 

Under intervjun drog trädgårdsdirektören en parallell till de stora statliga 

museerna och identifierar den störa skillnaden i hur man hanterar dessa hbtq-

frågor till huruvida det uttalat ingår i verksamhetens uppdrag eller ej.  

Den stora skillnaden är nog inte vilket departement man ligger under. Utan den stora 
skillnaden är att museerna, som till exempel Naturhistoriska riksmuseet och Historiska 
museet, har ett uppdrag direkt från regeringen. Vi får ju vårat uppdrag på ett annat sätt 
eftersom vi får det från universitetet. I deras direktiv står det ju att de ska jobba med hbtq-
frågor.237 

 

Jämförelsen som görs är att Uppsala universitetsmuseer får sitt uppdrag från 

Uppsala universitet, som i sin tur får sitt uppdrag från utbildningsdepartementet, 

och att de statliga museerna får sitt uppdrag direkt från kulturdepartementet som 

då t.ex. kan be dem arbeta med hbtq-frågor. Museichefen lyfte detta i syfte att visa 

på hur uppdraget styr verksamhetens fokus. 

Uppsala linneanska trädgårdar har ingen egen undervisning, utöver guidade 

turer, men Trädgårdsdirektören förmodade att hundratals av Uppsala universitets 

studenter passerar igenom trädgårdarna i samband med enskilda kursmoment. 

Bland dessa finns biologer, farmakologer och jurister, men även 

landskapsarkitekter från SLU. Mer precisa siffror på hur många studenter det rör 

sig om finns inte. Mycket av den universitetsundervisning som sker i Uppsala 

linneanska trädgårdar hålls i av enskilda lärare och de respektive 

universitetsinstitutionerna har då ansvaret för själva innehållet, museets ansvar 

blir att tillhandahålla lokaler och miljöer som fungerar för undervisningen.  

Det lärarna undervisar om här är ju institutionernas ansvar. Däremot ska vi ju tillhandahålla 
en miljö som gör att undervisningen fungerar. [---] Det är aldrig någon som sagt att det 
fungerar dåligt.238 

 

Vad lärare väljer att prata om och huruvida hbtq-frågor behandlats eller 

queerperspektiv applicerats i samband med sådan undervisning kan 

trädgårdsdirektören inte svara på. Om Uppsala linneanska trädgårdar upplevs som 

en bra undervisningsmiljö att prata om hbtq-frågor är också oklart, speciellt då 

frågan aldrig lyfts av Uppsala universitets lärare gentemot verksamheten. 

Under intervjun kom museala queervisningar och dess innebörd upp och då 

påpekade trädgårdsdirektören att påvisandet av normens undantag, eller det som 

bryter det vanligen antagna reproduktionssystemet för växter, är en viktig del i 
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deras visningsverksamhet. Fokuset är då på hur dessa växter avviker och därav 

blir intressanta företeelser och öppningar till samtal om pollinationsbiologi. Hur 

växter förökar sig och pollinationsbiologis olika strategier lyfte museichefen som 

viktigt för museet. Vid visningar av växter talar de om många olika typer av 

strategier, där bland tas de oväntade och normbrytade upp som en del av 

pedagogiken. Museichefen exemplifierade detta: 

Man säger säkert så här: nu ska jag berätta något som du säkert inte tror att förekommer! Hos 
den här växten är det så himla märkligt att den pollinerar på det här viset... och så berättar 
man om det.239 

 

Det är tydligt att Uppsala linneanska trädgårdar utgår från botanikerns perspektiv.  

Uppsala linneanska trädgårdar håller dock även specialvisningar vid förfrågan och 

trädgårdsdirektören var positivt inställd till tanken på att hålla visningar med tema 

normbytande pollinationsbiologi, men att det skulle kräva att besökare eller t.ex. 

Uppsala universitets lärare skulle efterfråga denna typ av visning.  

Uppsala linneanska trädgårdar har aldrig aktivt arbetat med hbtq-perspektiv i 

sin museala verksamhet. När trädgårdsdirektören tillfrågades huruvida hbtq är 

något som Uppsala linneanska trädgårdar arbetat eller arbetar med svarade han:  

Vi visar växter och har visningsverksamhet av växter och våra utställningar består av växter. 
Så kön och identitet känns... det är inte riktigt relevant.240 

 

Den genomgående känslan under intervjun var att hbtq-frågorna är intressanta 

men att det nog blir komplicerat eller svårt att applicera och anpassa dem efter 

verksamheten.  

Trädgårdsdirektören vidkänner dock att Carl von Linnés texter och system är 

heteronormativa, eller som han själv uttryckte det straight. Men att det skulle 

kunna vara svårt att problematisera Linnés sexuellt laddade texter eller att blanda 

in hbtq i visningsverksamheten, då det även skulle kunna upplevas som att museet 

anspelade på sex på ett opportunistiskt sätt. Vid frågan om hbtq-perspektiv skulle 

gå att arbeta med i någon del av verksamheten identifierar dock 

trädgårdsdirektören ett område:  

Jag ser inte hur man ska kunna få in det i den ordinarie verksamheten. Däremot så har vi 
konstutställningar, så möjligen där. [... ] När det gäller konst så är det så mycket enklare. Nu 
är jag ju inte någon konstvetare, så jag ska nog inte uttala mig egentligen, men känns mycket 
enklare att tolka och leta efter heteronorm eller hbtq-perspektiv inom konsten än med det jag 
jobbar med.241 
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Museets konstutställningarna är temporära utställningar med konst som ställs ut i 

trädgårdarna och växthusen. Det finns ingen specifik strategi vid urval av 

konstnärer. Uppsala linneanska trädgårdar uppsöker alltså inte konstnärer inför 

utställningar, utan det är vanligen konstnärer som frågar om de får ställa ut sina 

verk. Utställningarna är ett sätt att bredda verksamheten och göra trädgårdarna till 

ett mer attraktivt besöksmål. Trädgårdsdirektören ställde sig positivt till 

möjligheten att ställa ut konst med hbtq-tema. 

Intervjun avrundades efter frågorna i intervjuguiden avhandlats. I början av 

intervjun var det tydligt att Trädgårdsdirektörn i början hade haft svårt att gissa 

vad vi skulle prata om. Men under intervjun hade Trädgårdsdirektören trots detta 

många funderingar och reflektioner. 

Medicinhistoriska museet 

Medicinhistoriska museet har fokusområdet medicinhistoria inklusive 

medicinteknisk utveckling, sjuksköterskehistoria, psykiatri och farmaci. Museet är 

uppdelat i två våningar där den nedre är dedikerad till läkekonst som har med 

kroppen att göra medan och övervåningen psykiatri (tidigare Psykiatrihistoriska 

museet). Trots att museet drivs av en stiftelse räknas det som ett av Uppsala 

universitetsmuseer. Museet har både publik verksamhet och erbjuder privata 

visningar för både slutna sällskap och studentgrupper. 

Intervju 

Jag mötte upp med Medicinhistoriska museets chef en förmiddag. Efter att jag fått 

vandra runt i utställningen en stund slog vi slog oss ner i museets kök där 

intervjun sedan genomfördes.  

Att medicinhistoriska museet har andra förutsättningar och bedriver en något 

annorlunda verksamhet än de andra universitetsmuseerna blev tydligt under 

intervjun. Exempelvis ställer Uppsala universitet inga specifika krav på museet 

och museichefen kände inte till Uppsala universitets specifika policydokument. 

Museets uppdrag återfinns istället i stiftelsens stadgar, som både utgör museets 

uppdrag och målsättning. Fokus blir då att utgöra ett stöd för forskning och 

utbildning, att nå ut till allmänheten samt att bevara, vårda och dokumentera 

sådant som är av medicinhistoriskt, vårdhistoriskt och farmakologiskt intresse vid 

Uppsala universitet. 

Museet tar emot ett par hundra studenter per termin i utbildningssyfte, 

vanligen rör det sig om blivande läkare och blivande sjuksköterskor från Uppsala 

universitet242. Men även blivande undersköterskor från både Uppsala kommun och 

Stockholms kommun besöker museet i utbildande syfte. Museichefen gissade att 

det handlar om hundratals studenter per år. I övrigt riktar sig större delen av 
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museets verksamhet till personer inom den medicinska sektorn, men även till en 

intresserad allmänhet. Vad hon visste hade inga studentgrupper diskuterat eller 

avhandlat hbtq på museet. Hon uttryckte att ett möjligt undantag skulle kunna 

vara studentgruppen som läste konsthistoria som besökt museet. 

Museichefens första association till hbtq och museer handlade om bemötande 

av besökare, och vikten av att människor känner sig respekterade och bra bemötta 

oavsett vem de är. Att alla ska behandlas lika oavsett läggning är oerhört viktigt 

för henne. Hon gav en parallell till vården där mötet med människor, oavsett 

villkor eller situation, är en viktig del för att kunna skapa förtroende.  

Museichefen var tydlig med att hbtq varken har inkluderats i utställningarna, 

rent generellt i guidningarna eller i något av de tematiska föredragen som hålls 

regelbundet. Vid frågan om de pratat om hbtq eller reflekterar över hur de 

framställer sexuellitet och kön i utställningarna svarade museichefen: 

Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Vi har inte jobbat med hbtq.243 

 

Medicinhistoriska museet chef är alltså tydlig med att museet inte arbetat med 

hbtq-frågor eller perspektiv. Museichefen uttrycker att det inte är något som varit 

på tal. 

Att personer som bryter normer inte syns på museer är dock något 

museichefen tänkt på och hon är medveten om att museets utställningar utgår från 

normativa kroppar. Tankarna som finnits har dock inte specifikt handlat om t.ex. 

intersexuellitet eller transpersoner. Hon sa såhär: 

Tanken finns ju någonstans i bakhuvudet. När jag var ny här var jag på en konferens i 
Stockholm där man pratade om tillgänglighet. Och då tog man just upp den här frågan, fast 
med personer som har rörelsehinder.244 

 

Hon uttryckte att hon tänkt en del på känslan av att inte se sig själv representerad i 

museala rum och vad det gör med personers självbild att bara se kroppar som 

tillhör normen. Men museet har inte gått vidare med tankarna, då resurserna 

prioriterats på annat. En utställningsidé som museichefen formulerade under 

intervjun var androgyna kroppar genom historien, då sådant bildmaterial finns. 

Hon konstaterade att den normbrytande kroppen i relation till medicinhistoria 

kanske skulle vara något att bygga på, om museet önskade genomföra en 

utställning med hbtq-tema. 

Museichefen lyfte att museet varit i ett långsiktigt förändringsarbete under 

hennes år som chef. Dock kommer hon snart att gå i pension och hur det blir sen, 

det vågade hon inte uttala sig om. Att bredda målgruppen och bli av med stämpeln 

av att vara ett renodlat branschmuseum, för de redan invigda, har varit viktigt för 
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henne. Att få in mänskliga perspektiv och människan som del av medicinhistorien 

beskrevs som en del av det arbetet. Men hbtq-frågor och perspektiv har inte varit 

aktuella. Vid frågan om varför svarade hon: 

Jag måste säga att jag tycker att det är svårt. I och med att många fortfarande tycker att det är 
konstigt bland allmänheten. Hur ska man då kunna göra det på ett sätt så att ingen känner sig 
utpekad.245 

 

Med konstigt menade muschen att det fortfarande finns människor som upplever 

hbtq-personer som avvikande eller oönskade. I citatet visas en oro för att besökare 

ska känna sig stötta, utpekade och att museet inte skulle lyckas representera hbtq-

frågorna på ett bra sätt vad gäller utställningarna. Hon sa även: 

På något sätt utgår vi hela tiden från det normala och jag tror att man många gånger verkligen 
vill undvika att ställa ut en människa.246 

 

Museichefen uttryckte att hon upplevt att hbtq med åren blivit ett allt mindre 

laddat ämne, men som citatet visar finns oro för att i misstag objektifiera eller 

hänga ut minoriteter som har det svårt kvar. Hon konstaterade i samband med 

detta att museets personal nog inte bearbetat frågorna tillräckligt. Hon 

identifierade bristen på att inte ha hanterat frågorna som det största hindret för 

arbete med hbtq.  

Det museichefen bedömde som det mest realistsiska satsningarna i relation till 

hbtq var enstaka föreläsningar på temat eller temaguidningar: 

Om man har en text och skriver om en text blir den så formell på något sätt. Den kan även 
uppfattas på olika sätt. Den kan uppfattas som nedlåtande eller den kan uppfattas som 
jättepositiv. Det beror ju precis på hur man läser texten. Men pratar man har man ju hela tiden 
kontakt med personerna.247 

 

Detta visar på de funderingar och den oron som fanns hos museichefen kopplad 

till kommunicerande och framställande av hbtq i museal kontext. Frågorna 

hanteras hellre i mötet med besökarna än som integrerade delar i utställningarna. 

Museichefen reflekterar bl.a. över hur en specifik psykolog som har arbetat 

med transfrågor skulle kunna vara sakkunnig i samband med en temakväll i 

ämnet. Hon uttryckte även att det genom kvällsföreläsningar i diskussionsform 

finns utrymme att lyfta lite annorlunda perspektiv och berättelser. Denna form 

skulle vara lämplig för hbtq-temat anser hon. Hon har svårare att se att hbtq-temat 

skulle passa lika bra på söndagsföreläsningarna under ordinarie öppettider, då 

möjligheten till dialog mellan besökare och föreläsare är mindre. Hon ser även en 
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poäng med att avhandla hbtq-frågor genom exempelvis kvällsföreläsningar då det 

ger möjlighet för personer som är intresserade av ämnet att samlas. I relation till 

museets ordinarie öppettider och söndagsföreläsningar upplevs besökarnas 

intresse och förståelse för frågorna som svårbedöma. Men hon var samtidigt tydlig 

med att hon tror att museer kan förändra attityder och ge folk insyn och förståelse 

i komplexa frågor. 

Intervjun avrundades efter mina frågor avhandlats och vi pratat allmänt om 

museet en stund. Det blev tydligt under intervjun att hbtq inte är något 

museichefen hanterat i en museal kontext, men hon hade trots detta många 

funderingar och en genomgående välvilja.  
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Resultat, analys och diskussion 

I detta kapitel går jag djupare in i närläsningen och det empiriska materialet som 

genererats av intervjuerna som presenteras i kapitlet Undersökningen, materialet 

analyseras och ett teoretiskt perspektiv appliceras. Kapitlet avslutas med en 

avslutade diskussion.  

Både närläsningen och intervjuerna har gett ett omfattande material som 

belyser många intressanta aspekter av hbtq-frågan på universitetsmuseerna. 

Studien har tagit utgång i hur hbtq och universitetsmuseerna korrelerar i de 

relevanta handlingarna och vilka ramar som finns för arbete med hbtq på 

universitetsmuseerna samt hur universitetsmuseernas chefer pratar om hbtq-

representation och -perspektiv i relation till den museala verksamheten. 

Tillsammans ger de en bild av hbtq på universitetsmuseerna. 

Analysen och diskussionen präglas av ett kritiskt förhållningssätt där museer 

betraktas som arenor för värderingar, ideologier, identitetsskapande och 

kunskapsprocesser. Men även maktstrukturer och det politiska och allmänna 

samhällsklimatet relaterat till hbtq blir av intresse för att begripliggöra varför 

tankegångar, resonemang och ställningstaganden sett och ser ut som de gör. 

Analys och diskussion 

Analysen har delats upp i två delar. Den första delen hanterar det lästa materialet 

som presenterats i Ramverk och kontexten på sid. 40 i kapitlet Undersökningen. 

Den andra delen berör de genomförda intervjuerna som presenterats i Hur 

cheferna för Uppsala universitetsmuseer pratar om hbtq på sid. 53 i kapitlet 

Undersökningen. 

Förutsättningar och ramar 

Att universitetsmuseerna befinner sig inom ett komplext ramverk blir tydligt vid 

läsning av de olika riktlinjerna och dokumenten som går att relatera till 

verksamheterna. Ramverket har stor betydelse för de förutsättningar och det 

incitament som finns för universitetsmuseerna att arbeta med hbtq-frågor inom 

den museala verksamheten. Det har även varit viktigt för mig att ta hänsyn till 

universitetsmuseernas roll som museer och det svenska museilandskapet. 
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Regeringens vilja med allmänna museer och den större statliga museala 

sammanhanget Uppsala universitetsmuseerna befinner sig i är ofrånkomligt en del 

av museets kontext även om det inte är delar av det uttalade ramverket. Dessa kan 

dock fortfarande förväntas påverka museernas verksamhet. 

Universitetsmuseerna, med undantag för Medicinhistoriska museet, har 

Uppsala universitet som förvaltningsmyndighet. Detta innebär att Högskolelagen 

blir en del av museernas ramverk. Högskolelagen inkluderar inget om musealt 

arbete och inget om hbtq.248 Lagen gör dock tydligt att högskolor och universitet 

ska arbeta för social välfärd och rättvisa, men trots att hbtq går att tolka in i detta 

omnämns det inte explicit tillskillnad mot jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Detta innebär att det inte finns något formaliserat krav i  Högskolelagen för arbete 

med hbtq. Likaså tycks inte Utbildningsdepartementets satsningar för jämlikhet 

och mångfald på högskolor och universitetet inkluderar hbtq. Exempelvis arbetade 

inte Delegationen för jämställdhet i högskolan på uppdrag av regeringen med 

hbtq-frågor.249 Utbildningsdepartementet gör alltså få hbtq-satsningar gentemot 

högskolor och universitet som är värda att tala om i förhållande till museernas 

verksamhet. De satsningar som görs och de direktiv som finns riktas först och 

främst gentemot jämställdhet mellan kvinnor och män. Diskrimineringslagen 

innehåller dock uttryckligen hbtq och täcker högskolor och universitet.250 Den 

fokuserar dock på personalfrågor, studentfrågor och liknande. Överlag är även 

Diskrimineringslagen svår att applicera på museernas verksamhet, då varken 

museer eller annan kulturverksamhet omnämns. Diskrimineringslagen rör dock 

studiemiljöer och institutioner med undervisning251. Skulle museerna ses som detta 

finns det ett lagstadgat krav på arbete med främjandet av lika rättigheter och 

möjligheter för flertalet minoriteter där hbtq inkluderas. Men varken 

Högskolelagen252 eller Diskrimineringslagen253 inkluderar någon indikation på 

huruvida universitetsmuseerna bör betraktas som studiemiljöer eller ej. 

Med utgång i dessa lagar finns Uppsala universitets allmänna handlingsplaner 

och policydokument som inkluderar mångfaldsfrågor och hbtq254, 255. Men ingen 

koppling mellan arbete med hbtq och museerna görs i dessa handlingar. Precis 

som i lagstiftningen ligger fokuset på studie- och arbetsmiljö. Museerna placeras i 

vissa handlingar, t.ex. Mål och strategier för Uppsala universitet256, i en kontext 

där de övergripande målen att t.ex. arbeta med hbtq går att relatera till 

                                                 
248 Högskolelag (1992:1434). 
249 Härifrån till jämställdheten ... (2011). 
250 Diskrimineringslagen (2008:567). 
251 Diskrimineringslagen (2008:567). 
252 Högskolelag (1992:1434). 
253 Diskrimineringslagen (2008:567). 
254 Handlingsplan för lika villkor. 2014-2016. Fastställd av Rektor 2014-04-08. UFV 2014/455. 
255 Program för lika villkor vid Uppsala universitet. Fastställt av konsistoriet 2010-06-10. Dnr UFV 

2010/180. 
256 Mål och strategier för Uppsala universitet. Fastställda av konsistoriet 2014-11-26. UFV 2013/110. s. 10. 
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verksamheten. Samtidigt distanserar andra handlingar, t.ex. Program för lika 

villkor vid Uppsala universitet257, museerna från detta arbete genom att exempelvis 

inte inkludera universitetsförvaltningen. Huruvida museerna bör betraktas som 

inkluderade i dessa handlingar blir i slutändan en tolkningsfråga. 

Universitetsmuseerna har inte inkluderats i de satsningar som gjorts av 

Regeringen, genom Kulturdepartementet, i förhållande till hbtq-frågor på svenska 

museer. Det är intressant då universitetsmuseerna inkluderas i det som Regeringen 

definierat som allmänna museer och genom denna definition förslagsvis kommer 

att omfattas av en eventuell framtida museilag.258 Även Medicinhistoriska museet 

går att klassa som ett allmänt museum då de finansieras av statliga medel. Dock 

har Medicinhistoriska museet ingen förvaltningsmyndighet då de är en stiftelse. 

Oavsett driftsform befinner sig universitetsmuseerna utanför Regeringens uttalade 

uppdrag att arbeta med hbtq inom museal verksamhet. Det går dock att utläsa ur 

de publikationer som finns, t.ex. Strategi för lika rättigheter och möjligheter 

oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck259, att regeringen förväntar 

sig att allmänna museer ska engagera sig i hbtq-frågor. Kulturdepartementet har 

belyst detta genom bl.a. Ny museipolitik260 och Museerna och hbtq – En analys av 

hur museer och andra utställare kan belysa perspektiv rörande homosexuella, 

bisexuella, transpersoner och queera personer261. Universitetsmuseerna befinner 

sig alltså i ett museilandskap där dessa frågor förväntas hanteras som en del av 

museernas samhällsansvar. Men Uppsala universitetsmuseer har inget formellt 

tilldelat uppdrag från Regeringen att som museiinstitutioner arbeta med hbtq. 

Uppsala universitet tilldelas dock årligen regleringsbrev från Regeringen, som 

är anpassat för universitetsverksamhet, och det är viktigt att lyfta att Uppsala 

universitetsmuseerna inte har något eget regleringsbrev. De uttalade direktiven i 

Uppsala universitets regleringsbrev berör varken museal verksamhet eller arbete 

med hbtq262. Universitetsmuseers verksamheter styrs istället i första hand utifrån 

ett uppdrag som tagits fram i samråd med Uppsala universitets Museiråd och 

fastställs av Uppsala universitets Rektor263. De respektive cheferna för Uppsala 

universitetsmuseer är med i Museirådet. Museicheferna är alltså högst delaktiga i 

utformandet av museernas arbetsordning. I universitetsmuseers nuvarande 

uppdrag, Arbetsordning för Uppsala universitet Musik och museer264. ställs inget 

                                                 
257 Program för lika villkor vid Uppsala universitet. Fastställt av konsistoriet 2010-06-10. Dnr UFV 

2010/180. s. 4. 
258 Ny museipolitik ... (2015), s. 268. 
259 Strategi för lika rättigheter ... (2014), s. 52. 
260 Ny museipolitik (2015).  
261 Museerna och hbtq ... (2015). 
262 ESV > Verktyg och stöd > Regleringsbrev > Regleringsbrev 2016 Myndighet Uppsala universitet [2016-

01-22]. 
263 Arbetsordning för museirådet vid Uppsala universitet. Fastställd av Rektor 2010-12-21. UFV 2010/2089. 
264 Arbetsordning för Uppsala universitet Musik och museer. Beslut av Universitetsdirektör 2014-10-29. UFV 

2012/688. 
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formaliserat krav på arbete med varken mångfaldsfrågor eller hbtq. Inte heller 

Medicihistoriska museets stadgar rör hbtq eller mångfald.265 En aspekt av detta 

som är värd att lyfta är formuleringen att museerna och dess samlingar är resurser 

för undervisning och forskning266. Museerna ska utveckla och bistå med 

lärandemiljöer för Uppsala universitets undervisning. Detta kan tolkas på två sätt. 

Antingen som att intresserade lärare och forskare är välkomna att använda 

museerna, men att museet inte är ansvarigt för forskningen eller undervisningen 

som sker, eller att museerna är aktivt deltagande i den undervisning och forskning 

som Uppsala universitets institutioner förlägger på museerna. Det finns inget 

tydliggörande av vilken tolkning som sammanfaller med intentionen bakom 

formuleringen i handlingarna. 

Museerna har dock anslutits till projektet Kulturarvet som 

högskolepedagogisk resurs på Uppsala universitet och vilket är ett initiativ som 

kommer från medarbetare på Uppsala universitet och antagits av Uppsala 

universitet267. Projektet innebär bl.a. att arbeta för integrering av museerna i 

universitetsundervisning. Detta talar för att Uppsala universitet betraktar 

museerna som platser för undervisning. Med utgång ur detta blir Uppsala 

universitets policydokument och handlingsplaner för hbtq högs relevanta, likaså 

lagstiftning som exempelvis Diskrimineringslagen268. Detta då hbtq-frågor och 

utmanande av normer är centralt i ett mångfaldsarbete. Men i praktiken tycks 

universitetsmuseerna inte klassas som studiemiljöer eller allmänna museer vilket 

återspeglas i avsaknaden av museerna i policydokumenten269 och museerna som en 

aktiv part i undervisning, istället för en passiv resurs, i uppdrag270. Lika så den 

formella distanseringen mellan universitetsmuseerna och andra allmänna museer. 

Med utgång i detta kan viss problematik utrönas. Att frågan huruvida 

universitetsmuseerna är studiemiljöer eller inte återkommer i förhållande till både 

uppdrag, lagstiftning och de handlingsplaner och policydokument Uppsala 

universitet har i relation till hbtq är intressant. Denna nuvarande gråzon som 

museerna befinner sig i ger utrymme både för argumentation för och emot hbtq-

satsningar. Vad som ligger bakom dessa oklarheter framgår inte av dokumenten, 

men resultatet är att inga formella krav har ställts på museerna från Uppsala 

universitets sida. Genom att inte betrakta dem som undervisningsmiljöer 

distanseras de från Uppsala universitets riktlinjer rörande hbtq samt rådande 

                                                 
265 Stadgar för Uppsala Medicinhistoriska förening (2008). 
266 Arbetsordning för Uppsala universitet Musik och museer. Beslut av Universitetsdirektör 2014-10-29. UFV 

2012/688. 
267 Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs vid Uppsala universitet. Beslut fastställt 2014-05-13. Dnr 

UFV 2014/273. s. 1. 
268 Diskrimineringslagen (2008:567). 
269 Se exempel Handlingsplan för lika villkor. 2014-2016. Fastställd av Rektor 2014-04-08. UFV 2014/455. 
270 Arbetsordning för Uppsala universitet Musik och museer. Beslut av Universitetsdirektör 2014-10-29. UFV 

2012/688. 



71 

 

lagstiftning. Samtidigt betraktas de som universitetsverksamhet och distanseras 

således från övriga allmänna museer i Sverige vilket innebär att de inte heller 

formellt förväntas arbete utefter Regeringens målsättning med allmän 

museiverksamhet. Resultatet blir en gråzon där inget regelverk tycks gångbart. 

En eventuell förklaring till att denna gråzon inte förtydligats kan vara en 

resursfråga då arbete med bl.a. hbtq kommer att kräva resurser och ansträngning. 

Om universitetsmuseerna skulle följa Regeringens271 krav på exempelvis 

kompetensutveckling, mångfaldsarbete, kritiskt förhållningsätt till förmedlade 

narrativ, etc., skulle avsevärt större krav ställas än idag. I dagsläget krävs ingen 

formaliserad åsidosättning av resurser för dessa frågor på Uppsala universitets-

museer. Det kan alltså finnas ekonomiska drivkrafter bakom bibehållande av 

status quo. Likaså som brott mot den etablerade normen ofta upplevs som 

oönskade och komplicerade.272 

  Som konstaterat i Utbildningsdepartementets SOU-rapport Svart på vitt – om 

jämställdhet i akademin underprioriteras jämställdhets- och likaberättigandefrågor 

ofta på högskolor och universitet.273 Detta speglas tydligt i förhållande till hur 

hbtq-frågan hanteras på Uppsala universitet, då bl.a. övergången från en hbtq-

separat handlingsplan, Plan för jämlikhet avseende sexuell läggning och 

könsidentitet och/eller könsuttryck 2011-2012274, till inkluderande av hbtq i en mer 

allomfattande plan, Handlingsplan för lika villkor. 2014-2016275. Det har minskat 

fokuset på hbtq-frågan, speciellt dess relevans för hela Uppsala universitets 

verksamhet. Detta har troligen även minskat incitamentet för och förväntningar på 

universitetsmuseerna att hantera frågan. Detta är ett omvänt förhållningsätt till 

hbtq jämfört med övriga svenska museilandskapet, där fokuset på hbtq och det 

förväntade arbetet med hbtq ökat.276 

Museer är politiska platser där tolkningsföreträde,  definition av sanningar och 

normreproduktion etableras och förmedlas.277 Med utgång i ställningstagande att 

tolkningsföreträde och perspektiv tenderar att förbli heteronormativa om de inte 

utmanas278 blir det problematisk att ignorera situationen på universitetsmuseerna. 

Oavsett om det är uttalat eller inte sker det en maktkamp om vem som har 

tolkningsföreträde både inom akademin och på museer. I relation till det ramverk 

som finns kring universitetsmuseerna har hbtq märkbart inte klassats som 

relevant. Denna förhållning tolkar jag som ett negligerande av museet som platser 

                                                 
271 Ny museipolitik ... (2015), s. 230, 278. 
272 Ambjörnsson (2006), s. 112-113. 
273 Svart på vitt – om jämställdhet i akademin (2011), s. 158. 
274 Plan för jämlikhet avseende sexuell läggning och könsidentitet och/eller könsuttryck 2011-2012. Fastställd 

av Rektor 2011-01-25. UFV 2009/271 
275 Handlingsplan för lika villkor. 2014-2016. Fastställd av Rektor 2014-04-08. UFV 2014/455. 
276 Se avsnitt Hbtq på museer s. 19 i kapitlet Hbtq-begreppet och historisk överblick. 
277 Luke (2002), s. xv. 
278 Ambjörnsson (2006), s. 45-55. 
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där kulturella värden och referensramar skapas, förändras, legimitiseras, 

materialiseras och förmedlas.279 Museernas roll i detta återspelas som nämnt inte i 

deras uppdrag och det finns en frånvaron av kopplingar mellan museerna och 

värdeförmedling i Uppsala universitets policydokument.  

Bristen på inkluderade av hbtq i relation till den museala verksamheten, trots 

att det övergripande svenska museilandskapet arbetar med frågorna i någon 

utsträckning, tyder alltså på en exkludering av hbtq. Det innebär inte en medveten 

exkludering utan troligen är det ett resultat av ett äldre normsystem som inte 

utmanats. Men detta innebär fortfarande att ett exkluderande mönster återfinns i 

dokumenten som utgör universitetsmuseernas ramverk. Det blir speciellt tydligt 

då åtgärder genomförts för andra typer av statliga museer och inom andra delar av 

Uppsala universitets verksamhet. Bristen på utmanande av heteronormen leder till 

en reproduktion av den och bibehållna heteronormativa makthierarkier.280 

För att summera finns det i dagsläget inga formella krav som ställs på Uppsala 

universitetsmuseer i förhållande till hbtq inom den museala verksamheten, trots 

förväntan på arbete med hbtq på allmänna museer och inom Uppsala universitet. 

Detta visar på den komplexa karaktär ramverket kring universitetsmuseerna har. 

Jag vill argumentera för att närläsningen påvisat vikten av hur museernas 

verksamhet och uppdrag betraktas inom Uppsala universitet och hur detta blir 

angörande för förutsättningarna och vilka formella krav som kan ställas på arbete 

med hbtq med utgång i det rådande ramverket. Närläsningen har uppdagat en 

gråzon i relation till hbtq som idag utgör universitetsmuseernas ramverk kontra 

dess kontext som allmänt museum och del av Uppsala universitets verksamhet. 

Hur cheferna talar och resonerar om hbtq på universitetsmuseerna 

Intervjuerna genererade en stor mängd material och vid analysen av detta material 

och jämförelse mellan de olika intervjuerna uppdagade sig flertalet genomgående 

teman. Här i analysen har jag isolerat dem och går närmare in på dem. 

Hbtq och cheferna idag 

Under intervjuerna blev det tydligt att museichefernas kunskap, erfarenhet och 

medvetenhet om hbtq varierande. Dock fanns en tydlig koppling mellan att besitta 

kunskap om hbtq i en museal kontext samt att se möjligheter att inkludera hbtq i 

universitetsmuseernas verksamhet med att tidigare ha arbetat med frågorna i en 

museal kontext, oavsett om erfarenheterna kom från nuvarande arbetsplatsen eller 

en tidigare arbetsplats. Det tycktes inte heller finnas ett behov av personlig 

kompetens om hbtq för att börja arbeta med det. Chefen för Evolutionsmuseet 

framförde exempelvis att initiativet till deras nischade visningar och temporära 

                                                 
279 Mason (2008), s. 18-19. 
280 Ambjörnsson (2006), s. 37. 
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tematiska utställning kommit från någon annan del av verksamheten än honom, 

men det blev tydligt i intervjun att arbetet och bearbetandet med frågorna ökat 

museichefens förståelse för dem. Chefen för Museum Gustavianum gav dock 

uttryck för att bära med sig erfarenheter och kunskap från tidigare erfarenheter 

inom statlig museal verksamhet där krav ställts på museets mångfaldsarbete. Detta 

står i kontrast mot både chefen för medicinhistoriska museet och chefen för 

Uppsala linneanska trädgårdar som inte kommit i kontakt med hbtq som musealt 

perspektiv. Här var tankegångarna kring inkluderande av hbtq inte lika 

djupgående och artikulerade samt att det fanns en större reservation och osäkerhet 

gentemot dem. 

Dock uppfattade jag att det fanns viss medvetenhet om att museer på ett eller 

annat sätt kan förmedla normativa narrativ hos samtliga museicheferna. 

Exempelvis utryckte Evolutionsmuseets chef att han förstår att utställningarna går 

att läsa som heteronormativa och Museum Gustavianums chef att utställningarna i 

dagsläget är heteronormativa. Chefen för Medicinhistoriska museet lyfte 

normbrytande kroppar och Trädgårdsdirektören för Uppsala linneanska trädgårdar 

pratade om hbtq som ett relevant perspektiv för museivärlden även om det 

upplevdes svårt att relatera till Uppsala linneanska trädgårdars verksamhet. Detta 

visar på viss förståelse för museer som platser där kulturella värden och 

referensramar skapas och i längden normer reproduceras.281 Detta påverkar 

rimligen möjligheten att se möjligheter och relevans med hbtq som musealt 

perspektiv. 

Samtliga museichefer var i intervjuerna tydliga med att de inte arbetar med 

hbtq i dagsläget, utöver i relation till personalfrågor. De flesta var även tydliga 

med att de inte heller arbetat med hbtq inom den museala verksamheter på 

universitetsmuseerna tidigare, med undantag för Evolutionsmuseet. Musei-

cheferna gav uttryck för att mycket lite inkluderingsarbete gjorts överlag. I 

intervjuerna kommer ord som mångfald och genus upp, men i regel inte i direkt 

relation till hbtq. Rimligen kommer detta av att t.ex. genusfrågor och -perspektiv 

har funnits längre inom det svenska museilandkapet och är väletablerat.282 

En tydlig bild som framträdde under intervjuerna var att hbtq uppleves av 

museicheferna som ett relativt nytt ämne för universitetsmuseerna. Under 

intervjuerna var det genomgående att museicheferna uttryckte medvetenhet om att 

verksamheterna varit dåliga på att arbeta med mångfaldsfrågor och gav uttryck för 

en önskan om att bli bättre. Ingen av museicheferna gav särskilt uttryck för att 

hbtq var speciellt viktigt att lyfta. Vad jag menar med detta är att museicheferna 

genomgående drog paralleller till andra aktuella samhällsfrågor och att hbtq 

likställdes med dessa. Eventuellt arbete med hbtq sågs alltså som en del i ett större 
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arbete att hantera samtida samhällsfrågor och bredda sin verksamhet. Likaså 

pratade samtliga museichefer om andra saker museerna gjort, t.ex. Uppsala 

linneanska trädgårdars konstutställningar och Medicinhistoriska museets nischade 

föreläsningar, som låg utanför museets vanliga verksamhet. Detta kan ha gjort för 

att påvisa att museerna inte är främmande inför nya idéer. Hbtq associerades alltså 

med något som ligger utöver den ordinarie verksamheten och något nytt. Hbtq-

satsningar kan alltså tolkas ses som något komplicerat att förena med den 

befintliga verksamheten. Detta är intressant då heteronormativitet utgör 

förväntningar och definition på det normala och det som inte följer denna ordning 

upplevs ofta som avvikande och svåra att begripa.283 Att sammankoppla hbtq med 

något utöver den ordinarie verksamheten visar på detta. Det ses som något 

annorlunda och inte helt kompatibelt med den "normala" verksamheten trots att 

museicheferna visade intresse för hbtq. 

Något som är värt att lyfta är att museicheferna genomgående i intervjuerna 

pratade om hbtq och universitetsmuseerna som ett framtida projekt. Att arbeta 

med hbtq handlade alltså om eventuella framtida satsningar. Hbtq uttrycktes passa 

bättre i framtida utställningar, att det skulle vara lättare att inkludera i framtida 

utställningar, något som kanske skulle kunna dra framtida besökare, etc.. Fokus på 

hbtq hamnar alltså i framtiden, det är inte en fråga som går att ta tag i idag och det 

är inte en fråga som bearbetats. Samtliga museichefer ser olika möjliga sätt att 

inkludera hbtq och ingen ställer sig direkt negativ mot att arbeta med dem. Men i 

chefernas resonemang finns placerandet av hbtq-satsningar som något för 

framtiden. 

Men varför eller varför inte hbtq? 

Under intervjuerna framgick det att Evolutionsmuseet var det enda av Uppsala 

universitetsmuseer som hitintills gjort någon hbtq-satsning. Således är Chefen på 

Evolutionsmuseet den enda av respondenterna som har ett förhållande till hur 

arbete med hbtq i relation till museets verksamhet har fungerat. Han ställde sig 

positivt till att fortsätta erbjuda nischade visningar och tänka bredare i relation till 

kön och sexualitet i de nya utställningar som kommer byggas i framtiden. Men 

samtidigt var han tydlig med att det handlar om en prioriteringsfråga, där hbtq inte 

bedöms som oviktigt men mindre prioriterat än mycket annat inom verksamheten. 

Detta kan ses representerar inställningen även hos resterade museichefer. Ingen sa 

uttryckligen att hbtq inte skulle kunna vara relevant på ett eller annat sätt. Men att 

Uppsala linneanska trädgårdars trädgårdsdirektör har svårt att se hur hbtq kan 

appliceras på blommor är inte överraskande då blommor sällan relateras till 

könsidentiteter eller sexuella läggningar. Men samtidigt belyser trädgårdsdirektör 

i intervjun att botaniker utgår från heterosexuella system och att det finns 
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etablerade uppfattningar av kön och dess relation till pollinering, då de 

uttryckligen etablerar normer och påvisar det normbrytande som en del av 

pedagogiken.  

Anledningarna som uttrycktes till varför museerna hitintills inte belyst eller 

integrerat hbtq-perspektiv i verksamheten var många. Det framgår tydligt i 

intervjuerna att det finns resursbrister, kompetensbrister, svårigheter att relatera 

hbtq till sin verksamhet, etc., kombinerat med en pedagogik som sedan länge 

etablerats på museerna. Ett av museerna är mitt uppe i en ombyggnation, ett annat 

planerar en totalrenovering och ett tredje kommer byta chef under året. Det finns 

alltså omkringliggande praktiska anledningar till att hbtq-satsningar i dagsläget 

utrycks bli lågt prioriterade. Men även museernas uppdrag var återkommande, jag 

kommer dock avhandla relationen till uppdrag och styrdokument under en egen 

underrubrik. 

Osäkerheten på huruvida hbtq även skulle vara relevant för besökarna, i 

förhållande till den ordinarie verksamheten, som uppdagade sig i olika 

utsträckning i samtliga intervjuer, är även intressant i relation till detta. Chefen för 

Evolutionsmuseet lyfte att det potentiellt skulle kunna dra ny publik och chefen 

för Medicinhistoriska museet som kanske skulle göra befintlig besökskrets 

avvaktande mot verksamheten. Här har hbtq tydligt tillskrivits olika status och två 

olika egenskaper i förhållande till den museala verksamheten. Detta skulle 

rimligen kunna komma av de olika chefernas erfarenhet av arbete med frågorna. 

Att universitetsmuseerna inte arbetar med hbtq och innebär inte att de aktivt 

arbetar mot hbtq eller att den värdegrund som finns på museerna bär spår av hbtq-

fientlighet. Ingen av de intervjuade museicheferna gav ett intryck av detta. Men 

det är värt att problematisera det uttryckta avsaknaden av hbtq och vilka 

konsekvenser det i längden kan få. Sanders konstaterar i The Museum’s Silent 

Sexual Performance att bristen på problematisering av bl.a. de strukturer och 

värdegrunder som finns inom museiverksamheter medför oreflekterad avspegling 

av ett heteronormativt samhälle.284 Steorn belyser i Curating Queer Heritage: 

Queer Knowledge and Museum Practice risken för att personer, medvetet eller 

omedvetet, kommer att dölja det som bryter heteronormen som del i reproduktion 

av sociala normer285. Att museicheferna ger uttryck för att verksamheterna inte 

arbetar med hbtq innebär att denna problemtik troligen återfinns hos 

universitetsmuseerna. Resultatet blir en normreproduktion som inte utmanas och 

ett omedvetet reproducerande av en heteronormativt maktstruktur som osynliggör 

hbtq. 

Tidigare studier visar att personligt intresse och kunskap om hbtq är viktiga 

komponenter för att satsningar ska föreslås och genomföra, oavsett om det är 
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chefen eller medarbetare som är initiativtagare286. Bristen på satsningar på 

museerna kan således antyda en brist på kompetens eller lågt intresse. Dock kan 

detta ointresse och underprioritering ses ge utryck för de faktiska maktsystem och 

hierarkier287 som finns kopplad till hbtq. Vad jag menar med detta är att det visar 

på att hbtq inte tillskrivits status eller betydelse i dessa sammanhang. Detta 

kommer av maktstrukturers godtycklighet och självlegitimerande.288 De upplevs 

självklara och naturliga fram tills att de utmanas och förändras. 

Relationen uppdraget och hbtq 

Flertalet gånger under intervjuerna påpekades att museernas arbetsordning, eller i 

Medicinhistoriskas fall stadgar, är de styrande dokument som finns och att dessa 

inte berör arbete med hbtq. Rörande Uppsala universitets policy- och 

styrdokument samt handlingsplaner fanns en varierande medvetenhet hos 

museicheferna. Överlag gav museicheferna uttryck av vara insatta i 

likabehandlings- och hbtq-frågor i relation till arbetsmiljö och personalfrågor. 

Men de gav inte uttryck för att vara lika insatta i de handlingsplaner som berörde 

hbtq och Uppsala universitet verksamhet som helhet. 

Under intervjuerna visade sig en blandad relation till policydokumenten, 

speciellt i relation till mångfaldsfrågor och hbtq. Den genomgående inställningen 

var dock att dessa dokument rör universitetets kärnverksamhet och att museerna 

tillhör universitetsförvaltningen, alltså inte kärnverksamheten. Uppsala 

universitets riktlinjer och handlingsplaner för hbtq uttrycktes vara svåra att 

anpassa efter museiverksamheten och ofta irrelevanta. Uppsala universitets mål 

relaterade till hbtq sågs alltså inte direkt beröra museernas verksamhet. Detta går 

att tolka som en distansering mellan museerna och Uppsala universitets övriga 

verksamhet. Flertalet av cheferna gjorde även jämförelser mellan det uppdrag 

universitetsmuseernas har och större statliga museers, som t.ex. Statens historiska 

museer och Naturhistoriska riksmuseet, uppdrag. Det som uttrycktes var att 

Kulturdepartementet kan reglera och styra de andra statliga museernas 

verksamheterna att t.ex. arbeta med hbtq. Detta visar på en distansering från andra 

allmänna museer och deras arbete med hbtq. Likaså styrker det svårigheterna att 

relatera Uppsala universitets policydokument som rör hbtq till den museala 

verksamheten, då museicheferna påpekar att dessa andra museer har direktiv att 

arbeta med frågorna och därför gör det tillskillnad mot universitetsmuseerna. 

Chefen för Gustavianum gav även uttryck för glädje över att universitets-

museernas verksamheterna har förhållandevis fria tyglar och inte är lika reglerade 

som andra typer av statliga museer, då det ger möjlighet att själv anpassa och 

utforma verksamheten. Cheferna lyfte alltså både upplevda för- och nackdelar 
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med deras verksamheter gentemot annan statlig museal verksamhet i relation till 

hbtq under intervjuerna. 

Det förhållandevis stora mandat universitetsmuseerna har vid utformande av 

de egna verksamheterna innebär att ett stort eget ansvar. Med utgång i Lord och 

Blankenberg289 resonemang om museers inflytande och mjuka makt är detta 

intressant. Museet kan ses bli allt mer ansvariga för vilka värderingar, narrativ och 

perspektiv som förmedlas ju mindre toppstyrning som finns. I universitets-

museernas fall skulle toppstyrning rimligen innebära museispecifika direktiv från 

Regeringen, genom Utbildningsdepartementet, och/eller tydliga riktlinjer och stor 

inblandning från Uppsala universitet. För universitetsmuseerna innebär detta att 

de i dagsläget har stor makt att på egna villkor utforma hur de påverka sina 

besökare och det kringliggande samhället genom verksamheten. Här blir både 

passiva och aktiva val en typ av maktutövning. För museerna har och utövar mjuk 

makt oavsett om de är medveta om det eller ej.290 Då museerna uttryckligen 

arbetar mycket lite med hbtq är det rimligt att anta det museerna förmedlar genom 

sin mjuka makt är heteronormativa maktstrukturer, då dessa är genomgående i 

samhället. En aktiv problematiseringen av normer är centralt för att heteronormen 

ska kunna synliggöras.291 I längden innebär en brist på detta en omedveten 

normreproduktion som förmedlas till omgivande samhället på museet. 

Universitetsmuseernas makt i förhållande till representation och värderings-

förmedling tas inte aktivt i beaktning av Uppsala universitet. Detta blir tydligt i 

hur museicheferna talade om museernas uppdrag i förhållande till hbtq och de 

krav som ställt på från Uppsala universitet. Detta tyder på en organisation som 

reproducerar heteronormativa strukturer, vilket inkluderar att bl.a. hbtq betraktas 

som irrelevant. 

Museet, utbildning och hbtq 

Det var tydligt under samtliga intervjuer att ett stort antal studenter från Uppsala 

universitet, samt andra universitet och högskolor, passerar museerna och tar del av 

verksamheterna som del av sina respektive utbildningar. Samtidigt tog en 

majoritet av chefer, med undantag av Medicinhistoriska museets chef, avstånd i 

intervjuerna från museerna som aktiva parter i universitetets undervisning. Detta 

relaterar till hbtq genom att cheferna bl.a. gav av uttryck för att museerna inte vet 

om hbtq-frågor avhandlats på dessa undervisningstillfällen. Samtidigt har ingen av 

museerna heller erbjudit möjligheterna till visningar eller föreläsningar med hbtq-

tema till Uppsala universitetets lärarkår.  

Alla chefer uttryckte sig inte vara negativa till att undervisning som 

avhandlade hbtq tar plats på museerna. Likaså att studenter och forskare använder 
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museerna för att studera och forska om t.ex. hbtq, men ingen av cheferna gav 

uttryck för de respektive museerna har specifik kunskap eller infrastruktur för 

dessa frågor eller forskningsingångar. Detta innebär dock att tröskeln för att 

faktiskt kunna undervisa om och studera hbtq på museerna är hög. Evolutions-

museet har haft en visning för skolklasser från gymnasieskolor som hanterar 

frågor som bl.a. sexualitet. Men de har inte riktligt haft något utbud riktat mot 

universitetet. Trädgårdsdirektören gav i intervjun uttryck för att om intresset av 

t.ex. nischade visningar skulle komma från lärare var det ingen omöjlighet att 

genomföra sådana. Jag tolkar det som att det upplevts att inget regelrätt intresse 

kommit från Uppsala universitet. 

Dock är denna distansering mellan museets verksamhet och den undervisning 

som sker på muserna värd att problematisera. Distanseringen kommer med största 

sannolikhet av museernas kopplingen till universitetet där ordet utbildning kan ses 

hänga ihop med attribuerade högskolepoäng. Museerna håller själva inte i 

universitetskurser och tilldelar inga högskolepoäng till studenter. Universitets-

museerna tog dock även avstånd från ansvar för enskilda kursmoment som 

förläggs på museerna och tillskrev Uppsala universitets institutioner och lärare 

ansvaret. Detta är av intresse i förhållande till hbtq då definierandet av museernas 

roll i förhållande till utbildning är avgörande för vilka krav som kan ställas utifrån 

t.ex. handlingsplaner rörande hbtq. Distanserande från museet som studiemiljö 

innebär ett distanserande från arbete med bl.a. hbtq. Att Uppsala universitet har 

undervisningsmoment på museerna och att personal från museerna håller i 

enskilda föreläsningar inom ramen för universitetsutbildningar är ett faktum. 

Museerna ska i enhet med sitt uppdrag erbjuda en fungerande undervingsmiljö292, 

men just i relation till undervisning och hbtq är det tveksamt utifrån 

museicheferna sagt i intervjuerna. I förhållande till hbtq innebär detta troligen att 

undervisning som berör frågorna inte kommer att kunna förläggas på museerna, 

då museerna inte tillhandahåller underlag eller uttalade möjligheter. 

Hbtq och akademin möts 

Till en början kan det tyckas banalt att påpeka den nära relationen som finns 

mellan universitetsmuseerna och Uppsala universitet. Trots allt har tre av fyra 

universitetsmuseer Uppsala universitet som förvaltningsmyndigheter och samtliga 

museers samlingar härrör ur universitetets verksamhet. Men i relation till hbtq 

finns ett par intressanta iakttagelser som bör lyftas. 

Chefen för Museum Gustavianum uttryckte i intervjun att universitets-

museerna har rollen som experter på att beställa och bygga utställningar. Vad 

museichefen menade med detta var att experter från de akademiska fält som 
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museet representerar, som finns på Uppsala universitet, som fyller utställningarna 

med kunskap. Omvänt uttryckte chefen för Evolutionsmuseet att de anställda i 

första hand var experter inom sina respektive ansvarsfält i syfte att möjliggöra 

museets roll som forsknings- och utbildningsresurs för Uppsala universitet. 

Chefen för Uppsala linneanska trädgårdar uttryckte en likande inställning. Jag vill 

poängtera att oavsett inställning får det ett liknande resultat, då den rent museala 

aspekten av verksamheterna distanseras från de kunskapsskapande processerna. 

Ett kritiskt förhållningsätt bland personalen på museer är avgörande för utmanade 

av normativa narrativ293. Universitetsmuseerna uttrycktes dock förlitar sig på att 

förmedla den kunskap som genererats inom sina representerade akademiska fält. 

Museerna tillhandahåller även samlingar för forskning och har anpassat sin 

verksamhet för att medverka till en generering av ny forskning inom sina 

respektive representerade fält. Detta går att tolka som en typ av en själv-

legitimerande cykel, där kritiska perspektiv och musikvetenskapliga fråge-

ställningar får förhållandevis lite utrymme. Processen påminner mycket om sättet 

normer reproduceras, då de vanligen legitimerar sig själv genom sin existens294. I 

förhållande till hbtq innebär detta även att attityderna gentemot hbtq med största 

sannolikhet speglar de inställningar som finns inom de respektive akademiska 

fälten. Akademin har som tidigare nämnt en genomgående tendens att 

nedprioritera arbete med jämställdhet- och mångfaldsfrågor.295 Detta innebär att de 

normativa narrativ som finns är långlivade och väletablerade. 

Att det finns heteronormativ historieskrivning i relation till kulturhistoriskt 

och arkologiskt material är inte ett nydanande påstående.296 Detta innebär att det 

finns heteronormativ narrativ på Museum Gustavianum. Museets chef uttryckte 

bl.a. en medvetenhet om just detta under intervjun. Men de heteronormativa 

narrativen återfinns även inom naturvetenskaperna. Ett sådant exempel är statiska 

biologiska könen och sexualitet som vanligen presenteras i relation till 

naturvetenskap.297 Det naturhistoriska museets verksamhet är en spegling av 

mänsklig kultur: att all museal verksamhet är av människor för människor.298 

Frågor som sexualitet och kön blir då komplexa och intressanta i relation till 

museiverksamhet med naturvetenskapliga teman. Sexualitet, tros komplex och 

sociala karaktär, kopplas vanligen ihop med reproduktion. Detta är något som 

Evolutionsmuseets chef uttryckte förhållandevis kunskap om under intervjun och 

pratade om forskares intresse för reproduktion och hur detta påverkat 

verksamheten. Samtidigt sågs utställningarna inte som påtaligt problematiska, då 

de fyllde en uttalad funktion och sammanföll med ett sedvanligt sätt att ställa ut 
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naturhistoriska samlingar. Samtidigt som det fanns en medvetenhet om hur 

utställningarna kan tolkas som heteronormativa och hur forskningsfokus gett 

upphov i vriden kunskapsspridning. Även inom det medicinska fältet finns starka 

heteronormativ norm och kunskaps reproduktion och problematiken återfinnas 

både inom utbildningar och den verksamma läkarbranschen.299 Detta innebär att 

frågorna inte avhandlats inom det akademiska fältet, vilket kan ses återspeglas i 

det Medicinhistoriskas chef  ger uttryck för genom avsaknaden av hbtq-

perspektiv.  

Sättet som museicheferna pratar om hbtq, speciellt i relation till frågan om 

hbtq går att se som relevant för verksamheten, går att koppla till de olika 

akademiska fälten museerna representerar. I relation till det uttryckta uppdraget 

och verksamheterna framgick det tydligt att museernas interna rollfördelning 

knyts till olika akademiska fält. Det finns ingen uppdelning i museernas 

arbetsordning300 och trots att stävan att bredda verksamheterna och nå en bredare 

publik och större andel studenter uttalades i samliga intervjuer har museerna 

förblivit tydligt nischade. Men då museerna varit nischade från första början är 

denna ansvarsuppdelning inte förvånande. Men i intervjuerna tenderade 

museicheferna tenderade att påpeka att hbtq av olika anledningar var svårt att 

relatera till deras verksamhet p.g.a. deras nischning. Implicit i detta finns 

antagandet att det är lättare för museer som representerar andra akademiska fält att 

arbeta med hbtq.  

Att museerna inte arbetat med hbtq, trots den allt växande medvetenheten och 

ökade satsningar bland svenska museer, i enhet med de respektive akademiska 

fälten innebär en risks för att det förblir lågt prioriterad. Detta är problematiskt då 

museerna genom sin verksamhet skapar en definition av det normala, det 

normalas taxanomi, som utgör en bekvämlighetszon och referensram museerna 

har301. Det sker värderings- och meningsförmedling även när museet fokuserar på 

ren faktaförmedling302. Detta är högst relevant i förhållande till hbtq och 

universitetsmuseernas verksamhet. Genom att kunna förlita sig på och hänvisa 

förmedlad kunskap som ett resultat av den vetenskapliga processen, då 

museicheferna poängterar att museerna utgår från och förmedlar kunskap 

genererad på Uppsala universitet, förankras och legitimiseras museernas narrativ. 

Dessa ger sedan upphov i dessa taxanomier av det normala som sedan definierar 

ramarna för vad som är önskvärt, relevant och godtagbart. 

En intressant aspekt är att flertalet av museichefer drog en parallell mellan 

hbtq och konst samt konstvetenskap under intervjuerna. Det gavs även uttryck för 
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att hbtq lättare går att applicera inom konst, konstvetenskap eller konstvisningar. 

Baserat på detta det tycks det upplevas enklare att relatera hbtq till konst än till 

museichefernas närmaste akademiska fält. Viljan att koppla ihop hbtq och konst 

talar för att konst är ett område där hbtq behandlats i större utsträckning, vilket 

bekräftas av att t.ex. Nationalmuseum i Stockholm har haft queervisningar av sina 

konstsamlingarna i ett decennium303. Här har mark redan brutits och diskussionen 

om människans influens, tolkningar, begreppsramar, etc., är väletablerad. Inom 

t.ex. biologin, vilket chefen för Evolutionsmuseet gav uttryck för i intervjun, har 

fokuset och intresset hos forskarna varit reproduktion och inte ett utforskande av 

värderingar, perspektiv och narrativ. Vad som är naturligt, normalt, självklart, 

m.m., kopplat till kön och sexualitet är kulturellt betingat.304 Kanske går det därför 

lättare att prata om dessa frågor i sammanhang som är uttalat kulturella och där 

det redan gjorts utrymme för dem. Vilket i sin tur understryker vikten av att börja 

göra utrymme för hbtq inom de andra akademiska fälten i relation till museer. 

Inte riktigt ett queert museum 

Under intervjuerna formulerade och gav samtliga museichefer uttryck för olika 

sätt att potentiellt arbeta med hbtq och ingen av cheferna var utan idéer. Både 

chefen för Museum Gustavianum och chefen för Evolutionsmuseet uttryckte att 

hbtq är något som på olika sätt går att inkludera i permanenta utställningar, utöver 

mindre satsningar som t.ex. visningar. Chefen för Medicinhistoriska museet är 

inne på föreläsningar och trädgårdsdirektören för Uppsala linneanska trädgårdar 

lyfter konstutställningar. Förslagen skiljer sig givetvis åt baserat på museernas 

ordinarie verksamhet och förutsättningar. Oavsett handlar det först och främst om 

mindre satsningar eller inkluderingar av mindre komponenter i större utställningar 

som på ett eller annat sätt skulle lyfta fram hbtq. Riksutställningars hbtq-rapport 

visar att mindre och temporära satsningar är de valigaste på Svenska museer.305 

Chefen för Evolutionsmuseet pratar dock om att den hbtq-satsning som gjorts och 

de resonemang som först inte har lämnat permanenta spår i de befintliga 

utställningarna, men har lämnat spår i hur personalen tänker och ser på hbtq. Detta 

indikerar att även små initiativ i längden kan påverka museet. 

Dock handlar dessa satsningar som museicheferna talar om i regel att 

inkludera hbtq utöver det redan befintliga utan att egentligen arbeta med eller 

utmana de integrerade och etablerade normerna.306 Detta blev tydligt i intervjuerna 

då museichefernas syn på museala hbtq-perspektiv handlar om just detta tillägget 

av normbrytande sexualitet och könsuttryck utöver eller komplement till något 

redan befintligt. Det handlar alltså i grunden inte om ett ideologiskt skifte. 
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Queer som teoretiskt begrepp per definition går emot och ifrågasätter 

etablerade strukturer, vilket draget till sitt yttersta inte går att applicera på dagens 

museiverksamhet.307 Uppbrytandet av normer och belysandet och ifrågasättandet 

av maktstrukturer är något helt annat än att t.ex. medvetet berätta hbtq-historia. På 

så sätt kan det queera museet till viss del ses som ett orimligt ideal att jämföra 

museiverksamhet med. Samtidigt riktar Steorn308 kritik mot ytliga satsningar då 

dessa insatser i första hand blir ett sätt att marknadsföra museet istället för att 

åstadkomma förändring och rubbar etablerade strukturer. Satsningarna bör 

samtligt inte heller underskattas i relation till besökare och samhällsinfluens.309 

Vad museer förmedlar betyder något för besökaren och i förhållande till hbtq kan 

det ha stor betydelse. Trots allt kan även ytligt inkluderandet av hbtq fortfarande 

ses utmana en etablerad normen tillräkligt för att det ska upplevas som både 

kontroversiellt. 

Hbtq – ett svårt ämne 

Samtliga av museicheferna utryckte viss oro i intervjuerna över hur 

verksamheterna skulle kunna göra hbtq-frågor rättvisa och inkludera hbtq på ett 

bra och konstruktivt sätt. Generellt hade de svårt att se hur hbtq skulle gå att 

relatera till deras verksamheter, antingen verksamheten som helhet eller specifika 

delar av verksamheterna. Jag vill vara tydlig med att jag inte upplevt ett ointresse 

eller brist på idéer från någon av cheferna men att det under intervjuerna på olika 

sätt getts uttryck för att hbtq inte är helt enkelt att arbeta med. Att arbeta med hbtq 

utmanar den etablerande heteronormativa ordningen på museet och bryter den 

vanliga ordningen och narrativen, det som går att nämna som det normalas 

taxanomi, som anammats av både museet och dess besökare. Det finns en 

förväntning på vad museerna ska göra och hur de ska göra det. Då erfarenheterna 

av att arbeta med hbtq på Uppsala universitetsmuseerna är begränsade har den 

rådande ordningen inte utmanats. Resultatet av detta är rimligen svårigheter att se 

hur hbtq ska kunna spela en roll i utställningar och pedagogiskt arbete utan att 

riskera eventuella repressalier från besökare eller de forskningsfält museerna 

representerar. Dessa repressalier kan vara brist på förståelse eller en upplevelse av 

irrelevans, etc., från både besökare, studenter, forskare och medarbetare. 

Museicheferna gav under intervjuerna utryck för oron över risken att uppleves 

anspela på sex på ett opportunistiskt sätt, att hbtq inte skulle intressera eller 

relatera till besökarna, att satsningar i dagsläget för lätt skulle bli krystade och 

påklistrade, en vilja att representerade forskningsfält inte känner sig utmanade 

eller ifrågasatta i sin kunskap, etc., för att exemplifiera med ett par. Jag tolkar 

detta som uttryck för ett omedvetet obehag inför att bryta etablerande normer. 

                                                 
307 Mills (2008), s. 45-46, 50. 
308 Steorn (2010), s. 120. 
309 Conlan (2010), s. 257, 261. 
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Normer kan trots allt ses utgöra en definition av accepterat och önskat handlande 

och den som bryter normen straffas vanligen socialt som del av normens 

upprätthållande. Som resultat finns det även en risk för att personer på museerna 

medvetet eller omedvetet kommer att dölja hbtq, genom t.ex. upprätthålla 

heteronormativa narrativ, som del i den sociala reproduktion av normer. 

Fenomenet har tidigare observerats på museer och lyfts av bl.a. Steorn310. Valet att 

t.ex. inte belysa sexualitets och köns mångfald i Evolutionsmuseets äldre 

utställningar, som museets chef ger uttryck för i intervjun, går att ses som ett 

reproducerande av normativ syn på kön och sexualitet. 

Med utgång i ett kritiskt förhållningsätt är museer platser där kulturella värden 

och referensramar skapas, förändras, legimitiseras och materialiseras. Museer är 

inte värderingsfria eller neutrala platser och normer har makt över människor. 

Denna oro kring arbete med hbtq ger utryck för den faktiska makt och hierarki 

som finns i relation till heteronormen. Heteronormen som finns på museerna gör 

den beprövade verksamhet normaliserad och okontroversiell. Den upplevs 

naturligt, normalt, självklart, m.m., och brottet mot den etablerade ordningen 

upplevs som komplicerat och genererar oro. Frågorna är obekväma att ta i därför 

att det finns risk för sociala repressalier när bekvämlighetszonen överskrids. 

Likaså kan heteronormen innebära att begränsad kunskap om hbtq finns, vilket 

gör frågorna ännu obekvämare att ta i då risken för snesteg och repressalier ökar. 

Ingen av museicheferna gav exempelvis uttryck för att Uppsala universitet 

uppmuntrat eller stöttat dem arbete med hbtq. Bristen på kunskap och stöd kan i 

sin tur förstärka den oro som museicheferna gett uttryck för. 

Avslutning 

Närheten till Uppsala universitet gör universitetsmuseer ovanliga sett till det 

svenska museilandskapet. Det finns en koppling till akademin hos de flesta 

svenska museer men universitetsmuseer är ett ovanligt fenomen i Sverige. 

Uppsala universitetsmuseer befinner sig tack vare detta i en komplex 

museikontext då de både är allmänna museer, i ena fallet även en stiftelse, och 

delar av ett universitets verksamhet. Det är ofrånkomligt att detta även innebär att 

hbtq i relation till universitetsmuseerna blir en komplex fråga. Detta är ett ämne 

denna studie endast börjat att studera och ytterligare fördjupade studier, 

undersökning av den publika verksamheten, m.m., skulle bidra till en bättre 

förståelse för frågorna. Dock har jag kunnat göra vissa antaganden och slutsatser 

baserat på de undersökningar som gjorts inom ramen för denna studie. 

                                                 
310 Steorn (2013), s. 356-357, 359. 
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Hbtq-perspektivet och -frågor är förhållandevis nya för både akademin och de 

svenska museerna vilket framgått tydligt. Det är inte förvånande att museer, och 

speciellt museer som direkt förlitar sig på nischad akademi för kunskap, inte har 

omfattande erfarenhet av att hantera och arbeta med hbtq. Både intervjuerna och 

närläsningen har påvisat att det även finns problematiska slitningar i hur Uppsala 

universitetsmuseer betraktas och att detta påverkar museernas förutsättningar att 

arbeta med hbtq-frågor. Jag vill poängtera att studien påvisat problematiska och 

bristande strukturer. Utifrån de förutsättningar och ramverk som Uppsala 

Universitetsmuseum har i relation till hbtq är verksamheternas agerande inte 

överraskande eller klandervärda. Dock visar det på en större problematik, speciellt 

med utgång i ett kritiskt perspektiv och hbtq, som återfinns i definierandet av 

universitets verksamhet och uppdrag. Dagens ramverk uppmuntrar och stöder inte 

utmanandet av de etablerade maktstrukturerna och leder i längden till 

bibehållande av en heteronorm. Likaså finns det en inneboende problemtik i 

distanserandet av universitetsmuseerna från annan statlig museal verksamhet, då 

utrymmet för att diskutera museala narrativ och förmedling av värden tillsynes är 

små på universitetsmuseerna. Detta styrks av museichefernas framförande av 

svårigheterna att relatera hbtq till deras specifika ämnesområden. Dock är det 

rimligt att utgå från att universitetsmuseerna precis som andra museer förmedlar 

världen, narrativ, etc., till samhället även i relation till hbtq. 

Att samtliga museichefer är villiga att tala om hbtq och upplevd problematik i 

relation till arbete med frågorna och reflekterar över olika sätt att arbeta med hbtq 

tyder dock på att det finns en potential att arbeta med frågorna på 

universitetsmuseerna. Samtidigt lyfts hbtq som potentiella framtida satsningar och 

som något utöver den ordinarie verksamheten och jämförs med andra typer av 

profileringar och satsningar som berör aktuella samhällsfrågor. Även om visst 

intresse för hbtq uttrycktes i intervjuerna kvarstod även svårigheter att relatera 

hbtq och Uppsala universitets handlingsplaner till verksamheterna. Detta 

återspeglas i att det idag inte finns några direkta direktiv i handlingsplanerna, 

policydokumenten eller uppdraget uttalat riktat mot museiverksamheterna som 

berör hbtq. Huruvida museerna betraktas som studiemiljöer eller ej är också av 

stor relevans för vilka krav som kan ställas. Det är alltså svårt att göra en 

bedömning huruvida hbtq bör ses som formellt relevant eller inte för museerna i 

dagsläget då handlingarna gör det till en tolkningsfråga. 

Att det på museerna till skillnad mot andra delar av Uppsala universitets 

verksamheter inte finns ett uttalat ansvar arbeta med hbtq illustrerar hur det 

existerade ramverket inte ger incitament till eller stöd för arbete med hbtq. Ingen 

av cheferna pratade exempelvis om att de uppmuntrats arbeta med hbtq-frågor och 

de idéer om hbtq-satsningar som museicheferna gav uttryck för har även i mycket 

liten utsträckning omsatts. Det kan tillsynes vara lätt att påpeka resursbrist, 

personalbrist, etc., som den bakomliggande anledningen till detta. Det är dock värt 
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att problematisera varför resurserna, personalen, etc., inte funnits för att göra 

hbtq-satsningar. Hbtq är ett laddad ämne och de heteronormativa normerna samt 

maktstrukturerna är verkliga aspekter att ta i beaktning. 

Det både cheferna och dokumenten vittnar om är att hbtq inte är prioriterat på 

Uppsala universitet i relation till universitetsmuseerna. Det talar för att hbtq 

tillskrivits låg prioritering och status. Intervjuerna med museicheferna gav Likaså 

på olika sätt indikationer på en reproduktion och förmedling av normer på 

museerna som föds ur akademins normreproduktion. Museerna har inga 

påtryckningar från vare sig uppdragsgivaren eller forskningsfältet att arbeta 

ormkritiskt. Bristen på normkritik inom akademin resulterar alltså i att 

universitetsmuseerna inte utvecklas inom mångfaldsfrågor, som t.ex. hbtq, då de 

speglar akademin och kommunicera akademins kunskap och forskning utan att på 

ett samtida musealt sätt hantera frågorna.  

Men belysandet av normer är centralt för att t.ex. hbtq-perspektiv ska kunna ta 

plats. Problematiken med att inte arbeta normkritiskt med hbtq är delvis risken att 

museerna och samlingarna blir svåra att används som vid Uppsala universitet för 

undervisning och forskning som berör hbtq. Detta trots att både museerna och 

deras samlingar uttalat ska används för undervisning och forskning. Likaså 

kvarstår ett oreflekterat förmedlade av heteronormativa narrativ till allmänheten 

genom museiverksamheten. I grunden finns en risk att universitetsmuseerna inte 

hinner utvecklas, i förhållande till resterade svenska museilandskap, då de inte 

uppmuntras arbeta med aktuella samhällsfrågor eller mångfaldsfrågor som hbtq.  

Som tidigare lyft bör hbtq ses som relevant för universitetet och 

universitetsmuseerna då hälften av Sveriges studenter befinner sig i ålderspannet 

20–25 år311 och speciellt unga hbtq-personer är utsatta i samhället312. Likaså riktar 

sig i regel museiverksamhet mot barn och unga genom ett anpassat utbud313. 

Universitetsmuseerna används av Uppsala universitet och många studenterna 

kommer i kontakt med museerna vid formella undervisningstillfällen. Museerna 

kan rimligen ses ha inflytande över besökare och studenters syn på världen och 

värderingar. Vad de unga besökarna tar med sig från och lär sig av museerna, 

även i relation till sexualitet och kön, bör inte betraktas som irrelevant från 

Uppsala universitets sida. 

Denna studie har tagit en kritisk karaktär vilket avspeglats i analys och 

diskussion. Men jag vill avsluta med att framföra att Uppsala universitetsmuseers 

säregna förutsättningar inte bara innebär problematiska förhållanden. 

Förutsättningarna är säregna, speciellt sett till den bredd universitetsmuseerna har 

tillsammans och det gemensamma nära samarbetet med akademin. Det finns alltså 

                                                 
311 Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige. (2008), s. 13. 
312 Hon hen han. En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga 

transpersoner. (2010), s. 235-236. 
313 Museer 2012 (2013), s. 18-19. 
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unika möjligheter att samverka med akademiker och forskare för att samla, 

generera och sprida kunskap genom arbete med hbtq. Universitetsmuseernas 

gemensamma uppdrag och stora frihet möjliggör även konstellationer av 

samarbeten, utställningar och satsningar som endast kreativiteten, initiativkraften 

och ekonomin sätter stop för. Detta kräver dock att museerna aktivt börjar arbeta 

normkritiskt och att de idéer som i intervjuerna påvisar att finns på museerna 

uppmuntras och tas till vara på.  
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Sammanfattning 

I takt med att föreställningar och attityder i samhället förändras händer även något 

med museers verksamhet. Både sett till vad museer väljer att fokusera på och vad 

samhället förväntar sig av verksamheterna. Hbtq har kommit att bli allt mer 

aktuellt för de svenska museerna under de senaste åren. Denna studie har tittat på 

hur Uppsala universitetsmuseer förhåller sig till hbtq-perspektiv och -frågor. 

Studien utgår från kvalitativa intervjuer med museichefer från de fyra 

universitetsmuseerna som finns i Uppsala. De berörda museerna är Evolutions-

museet, Museum Gustavianum, Uppsala linneanska trädgårdar och Medicin-

historiska museet. Vad museicheferna berättar och hur de resonerar kring hbtq i 

relation till sina respektive verksamheter studeras. Likaså omfattar studien en 

närläsning av Uppsala universitets policydokument och verksamhetsmål, relevant 

lagstiftning samt kultur- och utbildningspolitiska dokument. I grunden finns ett 

teoretiskt perspektiv som tar utgång ur queerteori och kritiska kulturarvsstudier. 

Ett återkommande tema är den komplexa kontexten universitetsmuseerna 

befinner sig i. Bristen på direktiv och applicerbar lagstiftning innebär att hbtq inte 

integrerats i universitetsmuseernas verksamhet. Trots att museicheferna visade 

intresse för frågorna gav de även uttryck för upplevda svårigheter med att 

integrera och arbeta med hbtq i verksamheterna, vilket återspeglas i avsaknaden 

av satsningar. Detta kan ses som ett resultat av bortprioritering av frågorna inom 

Uppsala universitetet bl.a. som följd av en heteronormativt syn inom akademiska 

fält. Problematiken i relation till detta är att det påverkar vad museerna förmedlar 

till allmänheten och studenter samt vilka möjligheter det finns att inkludera 

universitetsmuseer i Uppsala universitets undervisning och forskning.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Kort introduktion av mig och mitt arbete. Berätta vad hbtq står för och tydliggöra 

att jag är intresserad av hur de tänker kring verksamheten och hbtq, att de gärna 

får utgå från sina egna reflektioner och erfarenheter av att arbete som museichef. 

 

1. a. Berätta lite om dig själv och din roll i relation till verksamheten. 

 b. Hur länge har du arbetat här? 

 c. Vad gjorde du innan? 

 

2.a. Vad har museet för uppdrag? 

 b. Vilka besöker museet? 

 c. Sker det undervisning på museet? 

 d. Sker det forskning på museet? 

 

3. Uppsala universitet har ju vissa riktlinjer och mål. Hur relaterar de till er verk-

samhet? 

 

4.a. Har ni arbetat något med hbtq?  

 b. Varför har det/varför har det inte inkluderats? 

 c. Finns det några interna riktlinjer? 

 

5.a. Är hbtq något som skulle kunna inkluderas/vara av relevans? 

 b. Är det något ni pratat om på museet? 

 c. På vilka sätt skulle det kunna inkluderas? 

 d. Har du några egna reflektioner rörande museets verksamhet och hbtq? 

 

6.a. Vilka utmaningar tror finns i relation till hbtq-perspektiv? 

 b. Vad skulle hbtq kunna bidra med? 

 

7. Vad har du mer för tankar kring det vi pratat om? 

  

 

Samtliga frågor komplitteras vid behov med ytterligare fördjupande frågor. 

 


