
 
Inte bara väninnor 

Att söka och hitta lesbiska personer och 
representationer i arkiven 

 
 
 
 
 
 
 

Anna-Malin Blomqvist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete (30 högskolepoäng) i arkivvetenskap för masterexamen inom ABM-
masterprogrammet vid Lunds universitet. 
Handledare: Charlotte Hagström 
År: 2017 
 
 
© Anna-Malin Blomqvist  



 

 2 

Title – ”More than just friends – searching and finding lesbians and 
lesbian representation in the archives” 
 
 
Abstract 
 
The aim of this Master’s thesis is to research the presence of lesbians in historical 
archives.  
 
My material consists of interviews with four swedish archivists. The aim of these 
interviews is to research the priorities and the work that is beeing done at the archives 
concerning collecting material that is missing in the archive and making existing 
material related to lesbian lives accessible.  Furthermore I have interviewed people 
working on projects that focuses on lesbian visibility through historical material and 
archives. The aim of these interviews is to get the users point of view on accessibility 
and improvements that can be made. 
 
In addition to the interviews, I have studied what the Archival law and the Swedish 
National Archives states about the roll of the archives in the Swedish cultural 
heritage. I have also incorporated a smaller search test to see if I get any hits on words 
that relate to gay women and lesbians.  
 
My theoretical framwork is grounded in postmodern archival theory because of it’s 
viewpoint on the archivist as creator of history. The theory focuses on a more 
concious approach towards the material and the way history is made through the 
collections. I also used queer theory to analyze both the material and the working 
methods through a norm critical perspectiv. 
 
My conclusion is that a new set of search methods needs to be developed to give the 
archives a capability to comply with the laws and regulations – and at the same time 
give the users the best access possible. One of the solutions could be to use an 
umbrella term, as a suggestion the word queer, that indicates that an archive can be 
read as queer.  
 
In addition, the visibility of lesbians in historical archives would benefit from 
archivists with norm critical knowledge and awareness of their own power in creating 
history. 
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1. Inledning 

Ett arkiv ska innehålla ett samhälles samlade historia. De handlingar som finns 
sparade är det underlag som framtidens människor har att utgå ifrån för att bilda sig 
en uppfattning om svunna tider, om hur människor hade det förr och hur samhället 
byggdes. I dagens arkiv saknas det en heltäckande bild av historien. Arkiven består av 
det som har lämnats in och det som har tagits emot. Eftersom Sverige historiskt sett 
har varit, och på många områden även idag är, ett patriarkat innebär det en stor 
övervikt av vita, manliga, heterosexuella arkivbildare, oftast från överklass och övre 
medelklass eftersom de ansågs vara de inflytelserika. Många grupper saknas eller är 
underrepresenterade och jag har valt att titta på en av dessa grupper: lesbiska 
personer. 
 
Tidigare i historien, framför allt internationellt, har arbetet med aktiv 
materialinsamling setts som något negativt eftersom arkivarien bryter sin förmodat 
objektiva inställning till samlingarna och istället aktivt påverkar arkivens innehåll. 
Men samlingarna är redan subjektiva, precis som samhället vi lever i. Det finns ingen 
naturlig balans i vem som får synas och vem som får utrymme att representera. 
Därför måste det arbetas aktivt med detta. Utan representation fortsätter vissa grupper 
att vara osynliga vilket kan ge negativa följder eftersom även det som saknas 
påverkar utvecklingen1. 
 
Vi behöver alla förebilder för att känna att vi har ett värde i samhället och att vi är 
inkluderade. Som hbtq-person behöver du det extra mycket på grund av det stigma 
som samhället har placerat på gruppen, genom sjukdomsstämplar, kriminalisering och 
den generella heteronormativa samhällsbilden. Vi hör om hur hbtq-personer blir 
förföljda och utsatta i andra länder och vet att det ingår även i Sveriges historia. 
Tyvärr är den negativa sidan av hbtq-historien nästan det enda som arkiven har 
”bevis” för. Dessa bevis behöver balanseras upp av bilder på positiva livsöden samt 
delaktighet i samhällsbygget och samhällsutvecklingen. Som personligen tillhörande 
gruppen lesbiska vill jag se mig själv i den gemensamma historien, för att bli stärkt i 
mitt deltagande idag. Representation kan vara livsavgörande.  

 
Just as personal identity is anchored in a strong historical sense [,] so is our professional identity - 
both come from the ability to experience…continuity. Surely if you have nothing to look 
backward to, and with pride, you have nothing to look forward to with hope. 

(Craig, 1992, s.121) 

 

                                                
1 För att synliggöra de kvinnliga författarna har jag valt att skriva ut förnamnen på författarna i referenslistan. 
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1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Arkivhistoria 
I en arkivvetenskaplig undersökning med fokus på arkivariens roll i arbetet med 
representation kan det vara värt att inleda med en beskrivning av hur yrkesrollen har 
förändrats över tid. Förändringar och synsätt som lever kvar kan påverka än idag. 
 
Historiskt var arkivens grundfunktion att fungera som ett verktyg för makten när den 
behövde kontroll över befolkningen (Sundqvist, 2005, s. 12). Enligt Terry Cook 
(2013) genomgår sedan arkivariens yrkesroll fyra stadier av förändring, som han 
kallar för paradigm: Bevis (evidence), minne (memory), identitet (identity) och 
gemenskap (community). 
 
I slutet av 1700-talet och franska revolutionen ändrades synen på arkivinstitutionerna, 
de blev offentliga och skulle nu användas till förvaring av det historiska källmaterialet 
och vara till gagn för forskarna. Arkivarierna skulle vara opartiska och inte på något 
sätt påverka handlingarna som var maktens juridiska bevis. Detta första av Cooks 
paradigmer varade till 1930-talet. 
 
Under 1900-talets mitt, och i takt med den enorma ökningen av digitala och analoga 
dokument, förändrades arkivariens yrkesroll igen. Arkivarierna skulle bedöma vilka 
handlingar som skulle tas emot och bevaras och förlorade därmed sin neutralitet. 
Historieforskningen vände nu även blicken mot den ”vanliga medborgaren” och 
arkivinstitutionerna började ta emot enskilda, privata arkiv. 
 
Under 1900-talets sista del kom de akademiska utbildningarna och yrkesrollen 
legitimerades. Det postmodernistiska tänkandet krävde ett ifrågasättande av normerna 
och det som hade varit ”sant” och arkivarierna började inse vikten i att bevara 
handlingar som speglade hela samhället och inte bara de övre skikten (Cook 2013). 
 
Yrkesrollen för dagens arkivarier är bredare och innefattar många uppgifter: 
arkivarien ska vara såväl bevarare som rådgivare och forskare. Yrkesrollen är starkt 
påverkad av internet och allas möjlighet att skapa sina egna arkiv vilket innebär att 
arkivarien inte är ensam om sin expertis utan delar den med en större gemenskap 
online. Arkiven har till viss del kommit långt ifrån sin historiska funktion genom att 
nu lyssna mer till brukarna än till staten. I Sverige har arkivmyndigheterna en 
rådgivande roll och nära kontakt med de myndighetsarkiv de ansvarar för redan vid 
skapandet av handlingarna. Detta ger arkivarien fortsatt makt över vad som kommer 
att finnas kvar för framtida besökare att se och den makten kan användas för att 
jämna ut obalansen i arkiven, bland annat genom att i större utsträckning aktivt söka 
sig till samhällets minoritetsgrupper. 

1.1.2 Arkivlagen 
Myndigheternas arkiv lyder under arkivlagen som säger att de ska ”bevaras, hållas 
ordnade och vårdas så att de tillgodoser […] forskningens behov” (SFS 1990:782 §3). 
Det här är viktigt för min undersökning eftersom det visar på en skyldighet för 
arkiven att göra alla delar av samlingarna sökbara. Om ett visst område inte kan sökas 
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på kan det heller inte forskas på och då har inte forskningens behov tillgodosetts. 
Även i gallringsparagrafen lyfts kulturarvet: ”Vid gallring skall dock alltid beaktas att 
arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna 
tillgodose de ändamål som anges i 3§ tredje stycket” (SFS 1990:782 §10). 
 
Materialet i de enskilda arkiven ses inte som allmänna handlingar och styrs därför 
inte av lagstiftning gällande offentlighet och sekretess (Riksarkivet.se, 2016). 
Däremot finns det ett ansvar att inte lämna ut känsliga uppgifter och då görs 
bedömningar utifrån sekretesslagen, men utan att den hänvisas till. Den enda lagen 
som styr är bokföringslagen eftersom den anger att räkenskaper måste sparas i 10 år 
(SFS 1999:1078). I övrigt är hanteringen väldigt fri. Vad gäller uppbyggnad så har de 
enskilda arkiven följt de statliga och kommunala arkivens uppbyggnad då de tar in 
samma slags handlingar (förenings och företagsarkiv) och förtecknar dem på samma 
sätt i det allmänna arkivschemat2. Även om de enskilda arkiven inte är skyldiga att 
följa Riksarkivets föreskrifter och arkivlagen så är de ändå starkt kopplade till dem 
som Molin & Wittgren lyfter: ”Riksarkivet är fortfarande mönsterbildande och till 
stor del normgivande inte bara för den statliga sektorn utan även i viss mån för den 
enskilda arkivsektorn” (2005, s. 75). 
 
Både myndigheternas och de enskilda arkiven ingår i vårt kulturarv men det är olika 
instanser som befäster det. För myndigheternas del nämns det i arkivlagen: 
”Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet” (SFS 1990:782 §3). 
Medan det för de enskilda tas upp av Riksarkivet: ”Det rör sig om arkiv och 
handlingar som har bedömts vara av särskilt intresse för forskning och kulturarv” 
(Riksarkivet.se, 2016). 
 
Enligt Arkivlagen ska de statliga arkivmyndigheterna ”verka för att arkiven och 
samlingarna skall bli fullständiga” (Åström Iko 2003, s. 27). Detta krav kan självklart 
inte läggas på de enskilda arkiven eftersom det inte finns några garantier för vad som 
skapas i den ideella sektorn eller är möjligt att sätta några riktlinjer för vad 
fullständighet i så fall skulle innebära. 

1.1.3 Ämnesord och registerlagstiftning 
Sekretesslagstiftning, upphovsrätt, personuppgiftslagen samt annan 
registerlagstiftning är rättsområden som är komplexa och där kunskapsläget varierar 
stort bland institutionerna. Grunden för arkivverksamhet i Sverige är 
offentlighetsprincipen, det vill säga alla medborgares rätt att ta del av allmänna 
handlingar. Som jag nämnde ovan gäller detta inte de enskilda arkiven. 
 
Något som däremot gäller alla arkiv är PUL, Personuppgiftslagen, (SFS 1998:204). 
Den fastslår bland annat att känsliga personuppgifter inte får sparas om det är i 
strukturerat material, som exempelvis dataregister och ärendehanteringssystem. 
Uppgifter om exempelvis sexuell läggning i löpande text räknas som ostrukturerat 
material och går därför utanför lagstiftningen. För arkivens del innebär det att 
innehållet i arkiven är fritt att innehålla uppgifter om att någon är lesbisk men 
institutionen får inte själv upprätta en lista över vilka arkivbildare som kan vara 
                                                
2 Cecilia Jansson, arkivarie Malmö stadsarkiv, mailkonversation den 31 mars 2017. 
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lesbiska. Lagen finns för att den som uppgifterna gäller inte ska bli kränkt. Att 
arkivbildaren oftast är avliden är inte av vikt om informationen kan kopplas till andra 
personer som är i livet, exempelvis släkt och familj (Datainspektionen 2017). 
 
I arkivinformationssystemet Arkis kan valfri mängd sökord kopplas till ett förtecknat 
arkiv. Alla sökord som läggs in blir sökbara via NAD (Nationella Arkivdatabasen) 
vare sig de skrivs in i ämnesrad, titel eller anmärkning. Vid en sökning på ett visst 
ämnesord i NAD listas träffar från alla arkiv som innehåller det specifika ordet. Det 
finns ingen RAFS (Riksarkivets föreskrifter) som rör just användandet av sökord utan 
de riktlinjer som finns kommer från Riksarkivets Arkis/NAD-enhet och rör 
framförallt hur information ska anges i Arkis samt hur en arkivförteckning ska 
utformas3. 

1.1.4 Ordet lesbisk 
Eftersom ordet lesbisk är centralt i min uppsats krävs det en genomgång av ordets 
uppkomst och historiska användningsområden. Ordet härstammar, föga överraskande, 
från ön Lesbos och det moderna användningsområdet är starkt kopplat till diktaren 
Sapfo (Laskar 1989, s.6). Det användes först som en benämning på människor från ön 
och dialekten de talade, på samma sätt som ordet svensk. Sapfo var alltså en lesbiska 
som talade lesbiska, oavsett vem hon blev förälskad i. 
 
Som exempel på andra användningsområden kan nämnas kurvlinjalen som uppfanns 
på ön Lesbos och som på engelska kom att kallas Lesbian ruler, vilket i England även 
var ett uttryck som beskrev ett följsamt sätt att bedöma. I Frankrike under 1600-talet 
beskrev ordet en mans älsklingsgosse och var alltså ett manligt substantiv. På latin 
var lesbia namnet på en ädelsten och i slutet av 1700-talet kunde en bägare lesbiskt 
beställas in – vilket åsyftade vin från Lesbos. 
 
Först 1870 används ordet i England för att beskriva sexuell lust mellan två kvinnor 
och 20 år senare finns ordet med i Billings Medical Dictionary (Laskar 1989, s.7). 
Den tidigaste, dokumenterade användningen av ordet i Sverige är 1865, i en 
översättning av en tysk sexhandbok. 
 
Andra ord som använts för att beskriva sexuell aktivitet mellan två kvinnor är tribad 
och tribadism som syftar på själva den sexuella handlingen eftersom det betyder 
”gnuggare” (Laskar 1989, s. 8). Vid tiden då ordet tribad användes var de 
homosexuella handlingarna något som alla kunde utföra, en person var inte 
homosexuell konstant utan det var möjligt för alla att falla för frestelsen. Tribad 
övergår dock till att användas som nedsättande term för kvinnor som har sexuella 
relationer med kvinnor. I mitten av 1800-talet tas ordet lesbisk i bruk och betecknar 
då ett patologiskt drag. I Nederländerna används tribadism från runt 1650 och var 
straffbart precis som sodomi. På 1800-talet byts båda orden ut mot homosexualitet 
(Rosenberg 2002, s. 248). 
 

                                                
3 Rasmus Löfstedt, funktionsansvarig för leverans och depå, Malmö stadsarkiv, mailkonversation den 21 mars 
2017. 
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På Norrmalms- och Norrköpingsanstalten, vid början av 1880-talet, ökade intresset 
för kvinnliga fångars intima relationer. Dessa var förbjudna men svåra att övervaka 
eftersom de bland annat skedde under nattetid. I fängelseprästens berättelse för 
Norrköpingsanstalten används för första gången ordet ”fångvänskap” för att beskriva 
kvinnornas möten (Lundahl, 2001, s. 27). 
 
Ord uppstår inte ur tomma intet utan är ofta förankrade i subkulturer och tas sedan 
upp i forskning och uppslagsböcker (Rosenberg 2002, sid 247). I brev skrivna till 
RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuella, transpersoners och queeras 
rättigheter) under andra hälften av 1900-talet använder brevskrivarna en stor variation 
av ord för att beskriva sin sexuella läggning: en själsfrände, likasinnad, anomal, homo 
1, kvinnlig homosexuell, lesbisk, lagd åt andra hållet, någon som tillhör familjen och 
någon som sitter i samma båt. Det ord som RFSL ville etablera under den här 
perioden – homofil – används däremot väldigt sällan av brevskrivarna (Hedlund 
2015, s.86). 
 
Andra ord som har använts, framför allt på engelska, är exempelvis Tommy, 
fricatrice, sapphic lovers och sapphic passion. Även på svenska användes tribader 
(grek tribein) och sapfist. På franska antogs ett ord inspirerat av engelskans friction, 
nämligen fricarelle, fricatrice (Rosenberg 2002, s. 244 ff.). Detta visar på att det finns 
en mängd olika ord att söka efter i arkiven för att hitta gruppen som den här uppsatsen 
fokuserar på. 
 
 
Ytterligare begrepp i denna uppsats som kan behöva förklaras är: 
Bisexuell, en person som blir kär i och/eller attraherad av personer oavsett kön (RFSL 
2015). 
 
Cisperson, en person som identifierar sig med det kön den blev tilldelade vid födseln. 
Flertalet cispersoner har även ett uttryck som stämmer överens med könet, 
exempelvis kläder, hår, och kroppsspråk (Transformering, 2016). 
 
Hbtq, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner samt andra 
personer med queera uttryck och identiteter. 
 
Heteronormativitet, de normer som påverkar hur vi förstår kön och sexualitet. Enligt 
heteronormen tillhör alla människor ett av två kön och förväntas identifiera sig utifrån 
dem, dvs att kvinnor är feminina och män är maskulina. Människor förväntas 
dessutom alltid bli förälskade i någon av det motsatta könet. 
 
Heterosexuell, en person som blir kär i och/eller attraherad av personer av andra kön 
än det egna. 
 
Homosexuell, en person som blir kär i och/eller attraherad av personer av samma kön 
som det egna. 
 
Könsidentitet, det kön en person känner sig tillhöra. Det behöver inte överensstämma 
med personens biologiska eller juridiska kön. 
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Lesbisk, kvinnoidentifierade personer som blir förälskade i andra kvinnoidentifierade 
personer (RFSL, 2015). 
 
Normkritik, en pedagogik med fokus på att synliggöra, kritisera och förändra 
strukturer (exempelvis sociala och språkliga) rörande kön, identitet, etnicitet, sexuell 
läggning, funktionshinder med mera. Målet är att genom ifrågasättande av det som 
ses som ”normalt” minimera begränsningar kring att vara sig själv (Jämställ 2013). 
 
Queer, ett begrepp som grundar sig i kritiken mot den rådande samhällsnormen 
rörande kön och sexualitet. Att identifiera sig som queer kan betyda att personen inte 
vill identifiera sig utifrån något kön eller att hen identifierar sig på ett sätt som bryter 
mot normen gällande kön och sexualitet (RFSL, 2015). 
 
Transperson, ett paraplybegrepp som rymmer en stor mångfald av identiteter, grupper 
och personer som på olika sätt identifierar sig med ordet trans. De som ingår under 
begreppet har ett könsuttryck och/eller en könsidentitet som inte stämmer överens 
med det kön de blev tilldelade vid födseln (Transformering, 2016). 
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor  
I den här uppsatsen ska jag, utifrån vad Arkivlagen och Riksarkivet säger om arkiven 
som samhällets gemensamma kulturarv, undersöka hur svenska arkivinstitutioner 
representerar lesbiska i sina samlingar. Jag kommer även utreda hur arkivanvändare 
ser på tillgänglighet och vikten av representation i arkiven. För att undersöka 
representationen av arkiv kopplade till lesbisk historia i nuläget kommer jag att utföra 
söktester i NAD på ordet lesbisk och synonymer till det. 
 
Jag är intresserad av hur arkivarier och arkivens användare ser på arkivluckor i 
förhållande till arkivens uppgift att tillhandahålla samhällets kollektiva minne. Vilka 
för- och nackdelar de anser att det ger när institutionerna inte strävar efter så 
heltäckande samlingar som möjligt samt hur arkivarier tänker kring vikten av 
representation.  
 
Tidigare fanns en negativ inställning till att arkivarien bröt sin objektiva och neutrala 
roll och aktivt påverkade samlingarnas innehåll. Jag vill ta reda på om den 
inställningen har förändrats och vilket ansvar arkivarierna anser att de har för att öka 
lesbiskas synlighet i arkiven och historien. Jag vill även undersöka om aktiv 
materialinsamling prioriteras på svenska arkivinstitutioner, vilken lagstiftning som 
påverkar arbetet med att öka lesbiskas synlighet i arkivmaterialet samt vilka 
moraliska aspekter som bör beaktas i det arbetet.  
 
Utifrån detta ämnar jag utforska vilka sökvägar och ämnesord som kan hjälpa 
arkivens användare att hitta handlingar kopplade till lesbisk historia.  
 
 
Jag kommer att ta utgångspunkt i följande tre frågeställningar: 
 

• Hur ser arkivarier och användare på vikten av representation?  
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• Är det möjligt att retroaktivt synliggöra lesbiska i arkiven? 

 
• Finns det lesbiska i arkiven och hur sökbara är de? 

 

1.2 Problemställning 

1.2.1 Kulturarv  
I sin text I allmänhetens tjänst (2003) hänvisar Karin Åström Iko till Terry Cook som 
skriver att ”medborgarna som ett led i den demokratiska processen förväntar sig att 
arkiven ska ge dem rötter, en kulturell identitet och ett kollektivt minne”. Åström Iko 
nämner även att ”Kulturarvsaspekten framkommer i syftet med att bevara, ordna och 
vårda arkiven för forskning, då detta är arkivverksamhetens huvuduppgift – att bevara 
nationens minne” (Åström Iko 2003, s.25). 
 
I sin debattartikel Det förflutnas betydelse i samhället (2002) frågar Martina Franke 
varför vi behöver det förflutna och vilka rötter som syftas på när personer söker efter 
sina rötter. Hon menar att politiska, ekonomiska och sociala faktorer påverkar hur vi 
använder och uppfattar kulturarvet och att detta i längden kan utesluta många grupper 
i samhället (Franke, 2002). 
 
Jag vill undersöka om synliggörande av underrepresenterade grupper omnämns i, för 
arkivområdet, rådande lagstiftning och föreskrifter. Jag vill även undersöka hur 
arkivens samlingar omnämns i förhållande till vårt gemensamma kulturarv. Detta för 
att se om det kan användas som underlag för utvecklingsarbete, med specifikt 
lesbiska grupper, i arkivsamlingarna.  
 
I sin proposition till framtida kulturlagstiftning 1996 (Prop. 1996/97:3) lyfts att 
statens insatser bör syfta till att: 

• jämna ut de skillnader som finns mellan olika grupper av människor när det 
gäller bevarandet av och tillgången till kulturarvet,  

• stärka intresset för kulturarvet och medvetenheten om dess betydelse för 
samhället.  
 

Skälen för regeringens bedömning är att:  

Alla människor har ett kulturarv och vi har alla rätt att få detta uppmärksammat och erkänt. Detta 
gäller inte minst de röst- och resurssvaga grupperna. Denna inriktning skall gälla som 
utgångspunkt för regeringens bedömning av verksamhetsområdena museer och utställningar, 
kulturmiljö och arkiv.  

(Prop. 1996/97:3, s. 126) 

Vidare skriver regeringen att kulturarvet ytterst handlar om att möjliggöra perspektiv 
på historien som kan ge nya kunskaper och insikter om människan och hennes miljö. 
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I en senare proposition till framtida kulturlagstiftning, 2009, (Prop. 2009/10:3) skriver 
regeringen: 

Kulturarvets möjligheter tas bäst tillvara när en mångfald av aktörer, såväl enskilda människor 
som myndigheter, institutioner, organisationer och näringsliv, bidrar med sina perspektiv och 
använder kulturarvet utifrån olika utgångspunkter. 

(Prop. 2009/10:3, s.31) 
 

Regeringen är ihållande tydlig med att alla ska ha tillgång till, ingå i och bli stärkta av 
kulturarvet: 
 

Konst, historia och kultur ingår i ett samhälles kontinuerliga skapande av identiteter. Dessa 
processer innefattar medvetet och omedvetet bruk av kulturarv, traditioner och normer. Det är 
viktigt att förstå att kulturarv aktiveras genom människors handlingar. Kulturarva är något 
människor gör. Nyckelfrågan är vems kulturarvande som får rätten att representera samhällets 
minnen och samhällets identiteter. 

(SOU 2015:89, s.228) 

1.2.2 Kategoriseringar 
Dagligen sysselsätter vi oss med att placera människor, saker och händelser i fack. Vi 
kategoriserar, organiserar och klassificerar. I varje möte och situation gör vi en 
bedömning som vi sedan agerar utifrån. Hur vi bedömer grundar sig i kunskap och 
tidigare erfarenheter men det påverkas även av den mänskliga drivkraften att sortera 
världen för att förstå den (Bowker & Star 1999, s. 23) Detta kan få olika 
konsekvenser, både positiva och negativa: ”Each standard and each category 
valorizes some point of view and silences another” (Bowker & Star 1999, s. 5). 
 
Under konferensen Inkluderande arkiv lyfter Rebecca Boxler Ödegaard att ordning 
och kategorisering är avgörande för tillgänglighet och synlighet.4 Kategoriseringarna 
är nödvändiga för ordningen men skapar också förutfattade meningar om materialet - 
och ibland kanske även felaktiga ingångar till det. Om vi jämför med ett bibliotek så 
kan en bok endast stå på en hylla även om den innehåller mängder av olika 
kategorier. Då är det avgörande att sökorden skapar bra förutsättningar för 
användarens möjlighet att hitta den. 
 
Det är inte möjligt att i efterhand definiera och kategorisera personer som lesbiska när 
de inte själv har uttalat det men många historiker och forskare har missat den erotiska 
undertexten i kvinnors brevväxling på grund av att tanken på lesbiska relationer inte 
ens har existerat. Heterosexuella feminister har tidvis klassat det som ”solidariskt 
systerskap” och ”passionerad vänskap”. I de fallen har den heteronormativa synen på 
materialet begränsat tolkningsutrymmet men även förblindat läsaren (Rosenberg 
2002, s. 249). 
 
På samma sätt är det svårt att inte kategorisera kvinnor som lesbiska när sökandet 
efter förebilder och en historia att förankras i endast ger liten utdelning. Som exempel 
kan nämnas Greta Garbo, som själv aldrig benämnde sig som lesbisk men vars person 
                                                
4 Rebecca Boxler Ödegaard, avdelningschef för privatarkiv på Nasjonalbiblioteket i Oslo. 
Konferens Inkluderande Arkiv. Lunds universitet den 6 april 2017. 
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och utstrålning lätt kan läsas som lesbisk genom ett homoerotiskt kodsystem 
(Rosenberg 2002, s. 247). Ett annat exempel är Selma Lagerlöf som delade sitt liv 
med Valborg Olander. Det finns otaliga brev skrivna dem emellan som på flertalet 
ställen visar på lesbisk kärlek (Ulvros, 2007). Är det då moraliskt rätt att klassa Selma 
som lesbisk trots att hon själv aldrig uttryckte det? En fråga som dyker upp i koppling 
till detta är varför funderingar kring moral är aktuella? Skulle de tankarna uppstå om 
vi pratade om heterosexuella par? Hade det setts som omoraliskt att kategorisera dem 
som heterosexuella eller hade det setts som acceptabelt att bara ta det för givet? 
Stigmatiseringen av olika icke-heterosexuella läggningar är fortfarande så stark att det 
är ett övertramp att ta sig friheten att ändra en persons sexuella läggning utan deras 
samtycke. Detta säger väldigt mycket om den negativa synen på homosexualitet som 
fortfarande lever kvar i dagens samhälle. 
 
Historien om lesbiska har framförallt skrivits av kyrkan, lagstiftarna, polisregisterna 
och medierna. Den har utgått från andras syn på de lesbiska istället för deras egna 
beskrivningar av sina liv. En av anledningarna till det beskriver Littberger Caisou-
Rousseau i Therese Andreas Bruce – en sällsam historia: ”Skälet är huvudsakligen att 
de som varit utsatta för omgivningens förföljelser inte velat dokumentera sina liv som 
normbrytare eftersom det kunnat utsätta dem för fara” (2013, s. 81). 

 
De personarkiv innehållande dagböcker och brevsamlingar som hade kunnat visa oss 
lesbiskas plats i historien och hur de såg på sig själva och sin omvärld har nu, via hot 
och skam, istället förpassats till garderoben. Först i slutet av 1800-talet börjar 
materialet dyka upp i form av Selma Lagerlöfs brev till Valborg Olander och andra 
kvinnors brev till föreningar som RFSL och RFSU (Riksförbundet för sexuell 
upplysning) (Hedlund 2015, s.86). 
 
När det gäller samkönade relationer inom fångvården så syns de först efter 1880-
talets mitt. Innan dess separerades inte kvinnors sexuella relationer från andra 
exempel på otillåtet umgänge och åtrå som onani eller utomäktenskapliga relationer. 
Händelser som uppstod på anstalterna, och som uppfattades som problem, beskrevs 
med samlingsordet otukt vilket gör det svårt att urskilja just de lesbiska relationerna. 
(Lundahl 2001, s. 26).  
 
Det är även svårt att överföra vår bild av vad det innebär att vara lesbisk till historiska 
situationer och personer eftersom uttryck är kulturellt laddade. Vad nutiden associerar 
till ordet lesbisk är inte exakt samma som på 1700-talet. Dessutom är ordet 
”homosexuell” många gånger synonymt med homosexuella män vilket innebär att det 
även inom gruppen finns hierarkiska mönster att ta hänsyn till vid kategoriserande. 
Detta syns tydligt i resultatet av mina söktester i avsnitt 4.2. Om endast en del av 
gruppen synliggörs genom kategorin så är målet inte uppnått utan bättre ämnesord 
måste utarbetas. I arbetet med kategoriseringar är det därför viktigt att inkludera 
kunskap om osynliggörande och ha en normkritisk blick på materialet. I teoriavsnittet 
presenterar jag queerteorin som lämpar sig väl för det ändamålet. 

1.2.3 Representation och sökvägar 
Om ett område inte är sökbart kan det inte heller forskas på och är alltså inte 
tillgängliggjort. Detta är en stor poäng med min undersökning. Att materialet finns på 
arkiven, om än i liten mängd, är näst intill oviktigt om forskarna inte kan hitta det. 
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Det går tydligt emot den första punkten i arkivens uppdrag: ”Myndigheternas arkiv 
ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av 
allmänna handlingar” (SFS 1990:782 §3). Hur kan allmänheten ta del av något som 
de inte hittar? Det materialet kan lika väl aldrig ha funnits eller inte förväntas vara en 
del av vår gemensamma historia. 
 
Den brittiska arkivarien Anna Kisby diskuterar problematiken med att majoriteten av 
de lesbiska historierna i de brittiska arkiven finns inflätade i andra kategorier och 
därför inte är sökbara utifrån ord som forskaren kopplar till lesbiska liv. Relationerna 
har dessutom ofta förbisetts eftersom de inte är bekräftade utan endast antydda eller 
underförstådda (Kisby, 2007). 
 
En annan verksamhet som har funderingar kring skapandet av nya sökvägar är 
Svenska Litteratursällskapet i Finland. De har genom sitt projekt Minoritet i 
minoriteten (som jag beskriver i avsnitt 1.4.2) startat upp arbetet med att utveckla sina 
sökvägar. Som systemet är nu får användare endast tre träffar på ordet ”homosexuell” 
vilket gör en stor del av hbtqi-materialet osynligt. Majoriteten av insikten om detta 
material finns som tyst kunskap hos arkivarierna men kommer nu flyttas över till 
förteckningar och arkivkataloger med hjälp av ämnesord och nya sökvägar. Exakt hur 
det ska utformas kommer arbetas fram under hösten 2017. I samarbete med forskare 
och andra arkiv ska de kartlägga hur andra institutioner gör och få in forskarnas 
synpunkter på bland annat terminologi. Planen är inte att systematiskt gå igenom alla 
arkiv utan att vara medveten om hbtqi-frågor i framtida förteckningsarbete. Däremot 
kommer förteckningar som de vet har fått nytt material att uppdateras. Just frågor 
kring taggning av personer är svår eftersom den berör området personskydd och 
kräver därför tydliga riktlinjer men arbetet är uppstartat och tankarna igångsatta5. 

1.4 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
Tidigare forskning om hur arkivinstitutioner har arbetat med att öka representationen 
av lesbiska i sina samlingar är försvinnande liten. Trots Riksarkivets uppmaningar att 
fokusera insamlingsarbetet på människors levnadsöden, och att just 
underrepresenterade grupper i samhället borde vara av större intresse, så är området 
uppenbarligen inte prioriterat (Jordell & Gere, 2013).  

 
Brist på material är dock inte unikt för arkiven utan en lucka som sannolikt även 
muséerna behöver ta ställning till och arbeta med. I sökandet efter litteratur till min 
undersökning hittade jag däremot mycket skrivet om hur arkiv kan arbeta med att 
samla in nutida material om lesbiska.  

1.4.1 Lesbiska i den historiska forskningen 
Etnologen Pia Lundahl har i sin doktorsavhandling Intimitetens villkor: kön, 
sexualitet och berättelser om jaget (2001) visat hur villkoren för intimitet mellan 
kvinnor har förändrats historiskt samt hur kön och sexualitet har behandlats av 
samhället. Hon har tittat på arkivhandlingar rörande hur relationer mellan kvinnliga 

                                                
5 Hanna Strandberg, arkivarie Svenska Litteratursällskapet, i Finland mailkonversation den 21 samt 28 april 2017. 
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fångar har benämnts och gått igenom material från RFSU 1930–1960. Lundahl har 
även pekat på det föränderliga i sexualiteten och riskerna med att tolka historiska 
relationer och identiteter utifrån dagens syn och med vår tids benämningar. 
 
Jens Rydström har i flera olika medier beskrivit den homosexuella historien i Sverige. 
Den större delen av hans material rör homosexuella män men han har även skrivit om 
svensk lagstiftning rörande lesbiska kvinnor. From sodomy to homosexuality: Rural 
sex and the inclusion of lesbians i criminal discourse baseras på en studie av över 
2000 svenska rättsfall rörande ”onaturlig otukt” mellan 1880 och 1950. I artikeln 
argumenterar Rydström för att urbaniseringen innebar en förändring i synen på 
sexualiteten som bland annat medförde att de homosexuella relationerna blev mer 
synliga och inkluderades i både den medicinska och juridiska diskursen (2005).  
Tillsammans med Kati Mustola gav han två år senare ut boken Criminally Queer: 
homosexuality and criminal law in Scandinavia 1842–1999 (2007). Den innehöll 
kapitlet Women and laws on same-sex sexuality där författarna tar upp att lesbiska, 
som alla kvinnor i historien, har utsatts för fysiskt och strukturellt våld men att de 
jämfört med homosexuella män i stort sett varit förskonade från det statligt införda 
våldet. De har letat fram historierna om några av de få kvinnor som faktiskt blev 
dömda för homosexuella brott i Norden.  

Karin Lützen skrev 1986 Hvad hjertet begaerer. Kvinders kaerlighed til kvinder, 
1825–1985. I den går hon igenom romaner, självbiografier och filmer och analyserar 
utvecklingen från ”väninneförhållanden” i borgarhemmen, via arbetsrelationer hos de 
första självförsörjande kvinnorna och den tabubelagda lesbiska rörelsen fram till 
nutidens mer frigjorda lesbiska kärlek (Lützen 1986). Samma år gav hon tillsammans 
med Henning Bech ut Lyst eller nöd? Kvinders og maends homoseksualitet: 
redegörelse for nogle synpunkter och resultat i videnskabelig litteratur. Här görs en 
översyn av hur vetenskapen och litteraturen har beskrivit bögar och lesbiska genom 
historien. Redovisningen användes som underlag till justitieministeriets kommission 
som var tillsatt för att förbättra homosexuellas villkor i Danmark (Bech & Lützen 
1986). 1988 gav hon ut Att pröva lykken: 25 lesbiska livshistorier där 25 kvinnor 
mellan åldrarna 16 och 80 berättar om sina liv, kärleken till kvinnor och deras 
upplevelse av den homosexuella gemenskapen (Lützen 1988).  

Den amerikanska historikern Leila J Rupp har behandlat frågan om huruvida ordet 
”lesbisk” kan användas som ett paraplybegrepp för historiska kvinnor som blev 
förälskade i och hade romantiska relationer med andra kvinnor. I sin bok Sapphistries 
valde hon en påhittade term för att undvika att använda ordet lesbisk som en 
beskrivning av kvinnor som inte hade kunnat, eller velat, identifiera sig som lesbiska. 
Sapphistries skulle kunna översättas till sapfister på svenska (min översättning). 
Ordet användes för att beskriva representation av och historier om romantiska och 
sexuella relationer mellan kvinnor. Vidare utreder Rupp även vem hon anser ingår i 
gruppen som representeras av Sapphistries:  

 
For me same-sex desire, erotic love and/or participation in same-sex sexual acts are necessary for 
a woman to be included /…/. But I do reject the notion that female bonding or resistance to 
partriarchy or gender crossing for the purpose of social or geographic mobility is sufficient to 
claim someone as part of the story. 

 (Rupp, 2013, s.359) 
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Den norska etnologen Tone Hellesund är en av grundarna till Skeivt Arkiv vid 
Universitetsbiblioteket i Bergen. Skeivt Arkiv beskrivs mer ingående i ett senare 
avsnitt. Hellesund har bland annat forskat om konstruktionen av kvinnohistoria som 
ett forskningsfält samt kulturella perspektiv på kön, sexualitet och intimitet både i 
nutid och dåtid. Hon har även skrivit en avhandling om ensamstående kvinnor i 
borgarklassen runt sekelskiftet 1900; Al min længsel og uro: om einslege 
borgarskapskvinner rundt århundreskiftet (1995). Hellesund lyfter i sin avhandling 
singelkvinnan som en queer företeelse eftersom hon utmanade dåtidens 
heteronormativa samhällsbild. Bland annat skriver hon om kvinnosakskvinnan 
Lagertha Broch, som ingick i det som har kallats för ”romantisk vänskapskultur”, och 
som lämnade efter sig en dagbok med mycket målande berättelser om samkönad 
kärlek. Detta arkivet lyftes även i ett föredrag på konferensen Inkluderande arkiv 
(2017) då Runar Jordåen från Skeivt Arkiv berättade om diskussionerna kring hur 
Brochs arkivhandlingar skulle taggas för att lyckas med balansgången mellan 
synliggörande och historisk korrekthet. 
 
Den amerikanska historikern Lillian Fadermans böcker behandlar lesbiskas historia i 
USA från 1500-talet och fram till nutid. Med underlag från litteratur, historia och 
personliga dokument argumenterar Faderman i Surpassing the Love of Men: 
Romantic Friendship and Love Between Women from the Renaissance to the Present 
(1981), för att lesbisk åtrå och kärlek inte är något nytt och dessutom tidigare i 
historien var tolererat. Hennes tanke med boken är att genom synliggörande av 
historien stärka de som idag lever som lesbiska i ett samhälle som inte fullt ut 
accepterar dem (Outhistory u.å.). I Odd Girls and Twilight Lovers: A History of 
Lesbian Life in Twentieth-Century America (1991) gör hon en historisk översikt av 
livet för lesbiska under 1900-talet och pekar på det faktum att möjligheten för kvinnor 
att vara ekonomiskt oberoende av män även gav dem en möjlighet att inleda 
romantiska relationer med andra kvinnor. Hon använder sig av allt från medicinska 
journaler, outgivna manuskript och nyhetsartiklar till personliga intervjuer och lyfter 
även in aspekterna klass, etnicitet och ålder för att måla upp en tydlig bild av livet för 
lesbiska. Ordet lesbisk började inte användas på bred front förrän i slutet av 1900-
talet, men boken tydliggör hur de som valde att använda det tidigare förändrade den 
negativa innebörd som sexologernas hade knutit till ordet och gjorde det till sitt eget. 
Hennes senast utgivna bok är The Gay Revolution: The Story of the Struggle (2015), 
som ger en historisk översikt över bögars, lesbiskas och transpersoners kamp från 
1950 till tidigt 2000-tal, där hon jämför lagstiftarnas och aktivisterna olikriktade 
kamp.  
 
Ingen av de ovanstående har specifikt forskat om ökad representation i arkiv kopplade 
till lesbiska men deras material visar på att det finns material som kan synliggöras. 

1.4.2 Projekt för att synliggöra lesbiska  
Queering Sápmi är ett världsunikt projekt där queera personer från ett av världens 
urfolk fick göra sina röster hörda för första gången. Projektet drivs av Sáminuorra, 
svensk samisk ungdom, och Ögonblicksteatern i Umeå, och leds av Elfrida Bergman 
och Sara Lindquist. Det är ett projekt med fokus att synliggöra samiska hbtq-
personers liv och historia. Projektet resulterade även i boken Queering Sápmi – 
samiska berättelser bortanför normen. Öppningsvernissagen hölls vid Västerbottens 
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museum 2013 och turnerade sedan både i övriga Sverige och i Norge (Västerbottens 
museum, 2017a). 
 
Elfrida Bergman och Sara Lindquist har även initierat, och leder, Projektet Myter och 
verkligheter – en lesbisk odyssé som drivs av föreningen Lesbisk Makt. Det beskriver 
livsöden i Norrland genom berättelser, fotografier och föremål och fokuserar på 
lesbiska, eftersom de ofta osynliggörs i hbtq-historien. Steg ett är insamling och 
queera läsningar av arkivens dokument och museernas föremål. Steg två är ett 
rullande museum för att visa upp fynden och historierna samt inspirera till inlämning 
av personliga berättelser och ”byrålådsarkiv”. Projektet inkluderar alla personer som 
anser att termen lesbisk beskriv dem eller de händelser de upplevt eller önskat 
uppleva. De vill utmana den normativa historieskrivningen och utger sig inte för att 
presentera en korrekt historia utan istället visa hur historien ser ut när den läses från 
en annan, queer, vinkel (Lesbisk Makt u.å.). 
 
I projektet I’m every lesbian använder sig Sofia Hultin av fysiska platser och 
performance för att berätta lesbisk historia. I olika städer utförs en stadsvandring i 
kombination med en karta över platserna och en audioguide. Intervjuer med personer 
i staden, som vandringen ska utföras i, blandas med officiell historia och skapar 
genom performance en berättelse i jag-form. Stadsvandringarna har utförts i Malmö, 
Norrköping, Tensta, Boxholm, Oslo, Tirana och Belgrad. Fokus hos projektet är, 
utöver att synliggöra lesbisk historia, även att visa på hur politiska och sociala 
rörelser påverkar individen (Hultin, 2017). 
 
Svenska litteratursällskapet i Finland har precis startat upp insamlingsprojektet 
Minoritet i minoriteten för att hitta undangömd hbtqi-historia på svenska (Schroeder, 
2016). Insamlingen görs bland annat via frågeformulär för att få in personliga 
minnen, mötesplatser och kodord för sådant som inte fick nämnas högt. Fokus är, 
som nämnts, just svenska erfarenheter i Finland. Att leva som lesbisk finlandssvensk i 
Finland är inte detsamma som att vara finskspråkig lesbisk, eftersom ord för den du är 
inte finns i din vokabulär när du inte delar språket, vilket skapar ett dubbelt 
utanförskap (Schroeder, 2016).  
 
Den brittiska arkivarien Anna Kisby presenterar i Culture 24, en hemsida kopplad till 
det brittiska 24-timmars museet, en guide till att forska kring lesbiska arv i 
Storbritanniens museer, gallerier, bibliotek och arkiv. Eftersom samkönad kärlek 
mellan kvinnor aldrig var kriminaliserat i Storbritannien finns det mindre material om 
lesbiska sparat i arkiven jämfört med homosexuella män, som är möjliga att hitta i 
polis- och sjukhusregister. För att hitta äldre material rörande lesbiska behöver 
forskaren ha kunskap om tidigare terminologi. Orden ”gay”, ”lesbian” och 
”homosexuality” ger i stort sett endast träffar i myndighets- och organisationsarkiv. 
Kisbys tips är bland annat att bredda sökningen till att även gälla feministiska 
organisationers arkiv, att söka på ”female companionship” samt att söka efter 
personer som rörde sig utanför de sociala normerna (Kisby, 2007).  

1.4.3 Separata hbtq-arkiv 
Det finns flertalet texter om hur arkiv och museum kan läsa sitt material queert. 
Allting fokuserar dock på material som finns tillgängligt nu. Väldigt få, om någon, 
har tittat på hur vi ska hitta det som finns gömt i arkivsamlingarna.  
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2007 grundades Danish Gay and Lesbian Archive (Edelberg, 2015). Det föddes ur en 
ekonomisk kris för den homosexuella rörelsen som tvingade dem att lämna över sitt 
arkiv för att garantera vård av materialet och en säker, långsiktig, förvaring. Eftersom 
de skandinaviska ländernas hbtq-föreningar är några av världens äldsta har de även de 
äldsta arkivsamlingarna vilket gör dem till viktiga, och unika, kulturarv. När 
samlingen, som omfattade ca 30 hyllmeter, lämnades till danska stadsarkivet märktes 
det upp och gjordes sökbart i arkivdatabasen under sökorden ”Landsforeningen för 
bösser & lesbiska”, Detta gjordes för att ge forskarna direkt tillgång till materialet och 
har bland annat gett upphov till flera böcker om dansk hbtq-historia. Arkivet är 
insamlat av en handfull ideella aktivister. Någon verksamhetsplan formulerades aldrig 
men huvudsyftet var att säkra historiska dokument rörande hbtq-rörelsen eftersom det 
utgjorde en stor lucka i den danska historieskrivningen (Edelberg, 2015). 
 
Skeivt Arkiv ingår i Avdelningen för specialsamlingar vid Universitetsbiblioteket i 
Oslo (Skeivt arkiv, 2017a) och är ett separatistiskt arkiv placerat vid en allmän 
institution. Det är sedan 2016 det nationella arkivet och kunskapscentret för hbtq-
historia. Ordet ”skeivt” har valts eftersom det behövdes ett vidare begrepp för att 
beskriva samlingar. Ordet skeiv på norska betyder queer medan skeivt betyder snett 
och i arkivets fall syftar på allt som går på tvärs mot normen. Skeivt arkiv har 
material ända från vikingatidens ”ragr”, som är ett nedsättande ord för homosexuella, 
till dagens norska ”heterofleksible”, som kan beskrivas som personer som identifierar 
sig som heterosexuella men är öppna och flexibla i sin inställning i relation till att 
experimentera med att ha kärleksfulla och sexuella kontakter med personer av samma 
kön. Därav behovet av ett bredare begrepp. 
 
Skeivt arkivs uppdrag är att samla in, bevara och förmedla hbtq-historia såsom 
böcker, tidskrifter, fotografier, dagböcker, film, brev samt organisations- och 
personarkiv. Arbetet görs på tre områden: samla in historisk dokumentation av 
normbrott gällande kön och sexualitet, samla in kunskap om de som begick brotten 
och samla in samtidens reaktioner på dessa brott. Det är inte bara händelserna utan 
även lagstiftning och samhällsförändring kopplad till dessa händelser. Hbtq-historia 
ses inte som en minoritetshistoria utan en dokumentation av historiska förändringar i 
det norska samhället. 
 
De muntliga minnesinsamlingarna är en central del av Skeivt Arkivs arbete. De har 
därför en separat arbetsgrupp som ansvarar för intervjuer med både offentliga- och 
privatpersoner gällande deras liv, arbeten och aktivism. Korta utdrag av intervjuerna 
läggs upp på hemsidan medan de fullständiga intervjuerna blir tillgängliga för 
forskarna i arkivets läsesal. Arkivets hemsida har även en tidslinje som visar 
milstolpar under en period av omkring tusen år. De korta beskrivningarna i tidslinjen 
följs upp med längre texter i arkivets Skeivopedia, ett uppslagsverk med 
beskrivningar av viktiga personer, händelser och organisationer i norsk hbtq-historia 
(Skeivt arkiv, 2017b). 
 
June Mazer Lesbian Archives i Kalifornien har sedan 1981 förvarat och 
tillgängliggjort lesbisk och feministisk historia (June Mazer Lesbian Archives, 
2013a). Deras syfte är att skapa en trygg miljö för lesbiska kvinnor att utforska sin 
historia och förhoppningsvis även bidra till utökandet av samlingarna. De arbetar 
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även för att ge framtida generationers lesbiska en möjlighet att förstå sin historia och 
se bevis på att det har varit, och är, möjligt att leva långa lyckliga liv som lesbisk. 
Arkivet har en boksamling som innehåller skönlitteratur, faktaböcker och tidskrifter 
rörande kvinnors liv från 1850 och framåt. De har även person-, organisations- och 
ljudarkiv. I personarkiven ingår bland annat arkiv från forskare, författare, konstnärer 
och militärer. 2009 startade de, tillsammans med UCLA (University of California), 
projektet Making invisible histories visible: Preserving the legacy of lesbian feminist 
activism and writing in Los Angeles. Projektet ordnade och förtecknade 80 arkiv, som 
även blev tillgängliga digitalt. Arkiven rörde lesbiska och feministiska aktivister och 
författare kopplade till den amerikanska västkusten från 1930-talt och framåt (June 
Mazer Lesbian Archives, 2013b). 

1.4.4 Studier av synliggörande av andra underrepresenterade grupper i 
arkiven 

Louise Lönnroth, fd landsarkivarie i Göteborg, diskuterar i sin artikel Genus och 
mångfaldsperspektiv i arkivverksamhet (2005) problematiken med att arkivens 
användare oftast inte besitter den kunskap som krävs för att ta sig in i arkiven. I 
arkivariens yrkesroll ligger största fokus på att bevara och vårda materialet och inte 
på att använda sin kunskap om det för att synliggöra samlingar som rör 
underrepresenterade grupper. Hon ser det som en demokratisk skyldighet att följa 
arkivlagens uppmaning om att tillgängliggöra samlingarna för forskningen även vad 
gäller de här grupperna. När nya perspektiv presenteras ges en möjlighet att använda 
samlingarna på nya sätt. Hon lyfter vidare att utformandet av nya sökvägar, när behov 
av detta uppmärksammas, bör vara en central del av det forskningsförberedande 
arbetet. Hon trycker även på vikten av ett nära samarbete med arkivpedagogiken för 
att nå ut till fler forskare och engagerade besökare. Detta kan i längden höja kvalitén 
på forskningen och bredda synen på vår historia (Lönnroth, 2005, s. 62–67). 
 
Hanna Lindberg och Kajsa Nilsson Early fokuserar i sin masteruppstas Kvinnor ska 
veta sin plats i arkiven. En komparativ metadataanalys av kvinnors närvaro i 
historiska arkiv (2014) kvinnors representation i arkivsamlingarna. De undersöker 
mängden träffar de får på handlingar om och av kvinnor i Riksarkivets och 
Kvinnohistoriska samlingarnas söksystem. Ett intressant resultat är att det sällan finns 
korshänvisningar mellan kända makars arkiv, ett av sökparen är till exempel Alva och 
Gunnar Myrdal som inte på något sätt kopplas samman i sökträffarna. Vad gäller 
sökord som är kopplade till yrke är männen överrepresenterade. Som exempel kan 
nämnas ordet ”författare” som ger nästan fyra gånger fler träffar på mansnamn. 
Studien kan se förbättringar på flera områden vad gäller kvinnors representation i just 
de utvalda arkiven. Däremot finns kvinnors handlingar fortfarande till stor del i sina 
mäns arkiv och utan möjlighet att söka på. (Lindberg & Nilsson Early, 2014). 
 
I masteruppsatsen Vems minne är bevarat? En postkolonial kvantitativ 
innehållsanalys av romers representation i svenska arkivmaterial (Olniansky, 2015) 
undersöks hur romer representeras i arkivmaterial. Olniansky har gått igenom 200 
arkivvolymer i NAD (Nationella Arkivdatabasen) med syftet att kartlägga 
representationen av romer samt undersöka skillnader mellan material med romsk 
arkivbildare och material med icke-romsk arkivbildare. Slutsatsen är att den romska 
gruppen nästan uteslutande omtalas i negativa termer. Olniansky visar även att romer, 
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precis som lesbiska, är underrepresenterade i de svenska arkiven och sällan är 
arkivbildare eftersom de inte tillhör majoritetsbefolkningen (Olniansky, 2015). 
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2. Teori 

Jag har utgått från postmodern arkivteori och sedan ur ett queerteoretiskt perspektiv 
undersökt hur Arkivlagen och Riksarkivets föreskrifter talar om representation i 
arkivsamlingarna och i det nationella kulturarvet som arkiven är en del av. Utifrån det 
har jag intervjuat både förvaltare (arkivarier) och användare (projektgrupper) om 
deras arbete med arkivmaterial för att se vilka möjligheter som finns för att öka 
representationen och synligheten av lesbiska i arkiven.  

2.1 Postmodern arkivteori 
Arkivteori behandlar hur arkivarien praktiskt ska utföra sitt yrke, regler för gallring 
samt etiska perspektiv som bör beaktas. Teorin lyfter även förståelsen för yrkesrollen 
och hur samlingarna ska förmedlas till användarna (Eastwood 1994, s. 129). Hur 
arkivarien har påverkats i detta över tid lyfte jag i avsnittet om Arkivhistoria där jag 
kort presenterade yrkesrollens förändring med hjälp av Cooks fyra paradigmer.  
 
De första principerna gällande arkivteori grundlades 1898 i The Dutch Manual där 
arkivariens uppgifter var att ta emot, vårda och bevara allt material som arkivbildaren 
skapade. De arkivbildare som var aktuella för arkiven var myndigheter och företag. 
Privatpersoners arkiv ansågs höra hemma på biblioteken (Cook 1999, s.21). Det 
totala sparandet förblev inte ett realistiskt upplägg särskilt länge. 1922 kom Hilary 
Jenkins avhandling som beskriver arkivariens yrke som ett serviceyrke med målet att 
underlätta för andra, det vill säga forskarna. Arkivariens uppgift var att, utan 
fördomar och eftertanke, bevara allt som lämnades till arkivet: ”The good archivist is 
perhaps the most selfless devotee of truth the modern world produces”. För att 
garantera denna neutralitet ansåg Jenkins att arkivarien inte skulle vara inblandad i 
någon form av kategoriserande eller gallring. Det arbetet skulle istället göras av 
arkivbildaren innan inlämning till arkivet (Cook 1999, s.23).  
 
För den moderna arkivteorin är arkivariens roll först och främst att ordna och 
förteckna. Arkivarien ska lyfta fram de historier som finns i arkiven utan att vara 
inblandad i tolkningen av dem och bör därför se sitt arbete med handlingarna som 
isolerat från samhällsprocesserna (Duff & Harris 2002, s.264). 
 
Alla de ovan beskrivna manualerna och synsätten framhåller arkivariens neutralitet 
och objektiva inställning till arkivmaterialet som den viktigaste delen i yrkesrollen. 
Men arkivariens tidiga roll som väktare av den sanna historien hänger ihop med 
tanken att det endast finns en enda sann bild av verkligheten (Schwartz & Cook 2002, 
s. 4). Detta vänder sig den postmoderna arkivteorin mot eftersom den historia som 
bevarats huvudsakligen består av vita mäns berättelser. Jag har valt att använda mig 
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av postmodern arkivteori eftersom den uppmärksammar att arkiven alltid handlar om 
makt, vare sig det gäller den enskilda individen eller samhället i stort. Arkivarierna är 
i en maktposition med möjlighet att använda sitt arkivmaterial för att exkludera eller 
inkludera. Med arkivens historiska uppgift i åtanke, att framhålla de med makt och 
osynliggöra dem utan, bör det inte vara en ny iakttagelse att de är subjektiva och 
manipulerade och en källkritisk blick borde vara grundingången för alla arkivarier 
(Cook 1999, s.18).  
 
Postmodernismen har, som teoretisk inriktning, kritiserats för att vara för relativistisk 
och sakna historisk grund. Jag anser ändå att den är användbar framförallt när det 
gäller analysen av arkivens ansvar att förvara och presentera historien. 
Postmodernismen kritiserar samhällsnormen och menar att även det som ses som 
”naturligt” är konstruerat. På samma sätt ser jag arkiven som redan påverkade i sin 
sammansättning, med eller utan arkivariens aktiva inblandning. 

2.2 Queerteori 
Jag har valt att ha ett queerteoretiskt perspektiv som grund i min undersökning. Detta 
val baserar jag på min avsikt att se på arkiven från en annan synvinkel än den 
heteronormativa.  
 
Ifrågasättandet av normer är centralt inom queerteorin, det vill säga att ifrågasätta det 
som ses som sanningar i samhället. Hur arkiven är ordnade och förtecknade samt 
vilka sökord som används kan påverkas av arkivariens uppfattning om vad som är 
”normalt”. Vilka arkiv som tas emot och fokuseras på i insamlingsprojekt påverkas 
sannolikt av samhällets syn på vilka personer och grupper som är viktiga i bevarandet 
av den kollektiva historien. Hur arkivbildare och innehåll tolkas kan även det 
påverkas av arkivariens, möjligen heteronormativa, syn men även hens kunskap om 
och erfarenhet av icke normativa liv. 
 
Queerteorin ser sexualitet som något som skapas och formas genom kulturella 
tankekonstruktioner. Den heterosexuella identiteten påtalas som den normala, medan 
homosexualiteten framställs som något avvikande. Heterosexualitet framställs sedan 
via lagar, strukturer, relationer och handlingar som det åtråvärda sättet att leva och 
älska (Ambjörnsson 2006, s.52). Som exempel kan tas hur vuxna pratar med barn och 
redan från ung ålder undrar om de är kära i sina vänner av motsatt kön eller att 
majoriteten av alla par i reklamfilmer är heterosexuella, och dessutom självklart 
lyckliga. 
 
Ett queerteoretiskt perspektiv kan öppna arkivariens ögon för det faktum att 
standardiserade kategoriseringar framhåller vissa grupper i arkivet på bekostnad av 
andras synlighet: ”[…] queerperspektiv bygger på en poststrukturalistisk uppfattning 
av hur samhället hänger ihop” (Ambjörnsson 2006, s.48). 
 
Den postmoderna arkivteorin och queerteorin grundar sig båda i ett frågasättande av 
normen och det som ses som den sanna bilden av samhället. Arkivteorin ser på hur 
förvarandet, och framställandet, av arkivmaterial påverkar uppfattningen om den 
gemensamma historien. Queerteorin visar på hur synen på kön och identiteter 
påverkar uppfattningen om, och bemötandet av, andra människor och deras 
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möjligheter. Båda teoriernas fokus är att öppna människors ögon för en annan 
möjlighet. Det innebär att båda teorierna strävar mot samma mål och väl kompletterar 
varandra. 
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3. Metod 

Min undersökning baseras på empiriskt material i form av kvalitativa intervjuer. Jag 
har valt att använda mig av en kvalitativ metod eftersom jag undersöker upplevelser 
och attityder, något som inte kommer fram i standardiserade undersökningar där alla 
informanter svarar på exakt samma frågor i exakt samma följd. För att undersöka hur 
hög representationen av lesbiska är i arkiven i nuläget har jag kompletterat 
intervjuerna med söktester på ordet lesbisk, och synonymer till det, i Nationella 
Arkivdatabasen (NAD). 

3.4 Intervjuer 
Fokus i min materialinsamling har bestått av intervjuer på fyra arkivinstitutioner i 
Sverige samt två intervjuer med projekt för synliggörande av lesbiska.  
 
Jag har skapat tre frågemallar (Se bilaga 1 och 2) av semistrukturerad art. Frågemall 1 
är skapad för de personliga intervjuerna och riktad till arkivarierna där frågorna 
främst rör deras syn på insamling och hur arbetet på institutionen är upplagt. 
Frågemall 2 är skapad för telefonintervjuerna och uppdelad i två olika varianter, en 
med fokus på insamlingsarbete och en med fokus på projektarbete kopplat till 
arkivmaterial. Mallarna innehåller frågor som utgår från olika teman rörande lesbiska 
och representation. Vissa frågor har varit återkommande, för att svaren ska kunna 
jämföras, och dessa har ställts till alla intervjupersoner. Alla mallarna har kunnat 
frångås när följdfrågor har känts nödvändiga vilket är en fördel vid kvalitativa 
intervjuer i förhållande till standardiserade frågeformulär (Ahrne & Svensson 2015, s. 
38).  
 
Intervjuerna har spelats in, transkriberats och sedan analyserats. För att få en bredd i 
materialet har jag valt att vända mig till ett flertal arkivinstitutioner. Intervjuerna har 
fått nummer 1–6 och de numren kommer jag att använda när jag refererar till dem. 
 
Tre av intervjuerna är personliga, och genomförda på arkivariernas arbetsplatser, 
medan de andra fyra är telefonintervjuer. Anledningen till att fyra intervjuer 
genomfördes per telefon är geografiskt avstånd. Intervjuformen kan självklart påverka 
resultatet, till exempel bjuder en personlig intervju in till mer av en diskussion och ett 
längre samtal medan telefonintervjuerna kan bli mer formella och kräver mer 
förberedelser för att inte stanna upp. Telefonintervjuer lämpar sig bäst när frågorna, 
som i min undersökning, rör hur en institution hanterar specifika frågor och problem. 
Däremot kan det bli svårt att fånga nyanser i ett samtal per telefon (Ahrne & 
Svensson 2015, s. 44). Min upplevelse under arbetet med den här undersökningen var 
i de flesta fall just som Ahrne & Svensson beskriver det, men jag upplevde även att 
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jag hade turen att intervjua personer som gärna pratade om sitt arbete och var 
intresserade av att ha längre diskussioner kring mitt uppsatsämne i förhållande till 
sina erfarenheter.  
 
Något som också kan ha påverkat utfallet var att de privata intervjuerna genomfördes 
först och telefonintervjuerna i ett senare skede. Inför de senare intervjuerna hade jag 
då blivit mer van vid att intervjua och haft tid att reflektera kring brister i min teknik. 
Det resulterade i att de senare intervjuerna inte spretade lika mycket utan höll sig till 
den röda tråden som var planen samt att jag i större utsträckning ställde följdfrågor 
som kopplade an till syftet med undersökningen. 

3.4.1 Etiska överväganden 
De grundläggande forskningsetiska reglerna och principerna säger att 
intervjupersonerna ska vara fullt medvetna om vad de deltar i och ha gett sitt 
samtycke till att medverka. Det intervjumaterial som skapas ska dessutom förvaras 
och redovisas utan att personernas identitet avslöjas (Ahrne & Svensson 2015, s. 62). 
Eftersom min uppsats inte innehåller någon jämförelse mellan de olika 
arkivinstitutioner jag har besökt behöver de inte specificeras varken i koppling till 
person eller till institution. Däremot nämns projekt som är specifikt knutna till en viss 
institution. Dessa bör enligt rekommendationer från Etikprövningsnämnderna 
anonymiseras om de är kopplade till vad som räknas som känsliga frågor 
(Etikprövningsnämnderna u.å.). På Etikprövningsnämndernas hemsida ingår sexuell 
läggning i listan över områden som ses som känsliga. Som jag nämner i avsnitt 3.6.1 
har jag inte frågat någon av mina intervjupersoner om deras sexuella läggning men 
senare i uppsatsen diskuterar jag möjligheterna att tillskriva ej längre levande 
personer en sexuell läggning som de inte själva har bekräftat. Detta är inte en 
oproblematisk fråga men den är tydligt knuten till samkönad kärlek och åtrå eftersom 
olikkönade par på exempelvis oidentifierade arkivfoton många gånger beskrivs som 
ett par. Att tillskriva en person en homosexuell läggning kan påverka släktingar både 
negativt och positivt men det kan även öka medvetenheten och stärka människor idag.  

3.5  Söktest 
Tredje steget i min undersökning var att, ur ett användarperspektiv, se om lesbiska 
och arkiv relaterade till lesbiska är sökbara. Jag har använt mig av fritextsökning för 
att se vilka träffar en besökare får men även använt mer avancerade sökningar för att 
se om det gav ett bredare resultat. 
 
Resultat har jag sedan analyserat med hjälp av postmodern arkivteori och queerteori 
samt fört en diskussion kring vikten av representation och behovet av normkritiska 
arkivarier. Här ingår även diskussionen kring hur aktiv materialinsamling kan öka 
lesbiskas synlighet och därigenom stärka gruppen. 

3.5.1 NAD – Nationell Arkivdatabas 
Arkivutredningen Öppenhet och minne (SOU 1988:11) föreslog utvecklandet av en 
nationell arkivdatabas vars syfte skulle vara att återsöka arkivmaterial från olika 
ABM-institutioner (arkiv, bibliotek och museer) i Sverige. Detta förslag resulterade i 
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Nationella Arkivdatabasen, NAD, en sektorsövergripande databas som inkluderar 
statliga, privata, organisations- och enskilda arkiv. Jag har begränsat mina sökningar 
till NAD eftersom den ger en garanterad bredd i sökträffarna.  
 
Fokus i undersökningen ligger, som tidigare nämnts, i hur sökbara arkiv kopplade till 
lesbiska är. Där har jag valt att söka utifrån ord kopplade till lesbisk men även 
personer kopplade till den lesbiska gruppen, bekräftade och obekräftade. Jag har valt 
att använda mig av fritextsökning, en sökmetod som liknar den en besökare på ett 
arkiv skulle använda sig av, för att se hur tillgängligt materialet är för de utan 
grundläggande kunskap i arkivkunskap och sökmetoder. 

3.6 Urval och avgränsningar 

3.6.1 Val av informanter 
Jag har intervjuat sex personer. Fyra av dem jobbar på arkivinstitutioner och tre av 
dem är utbildade arkivarier medan en är gymnasielärare. De två resterande 
informanterna är användare av materialet och driver olika projekt med fokus att 
synliggöra lesbiska personer i historien.  
 
Inför intervjuerna med personal från arkivinstitutioner har jag använt mig av 
snöbollsmetoden. Det innebär att intervjupersonerna har rekommenderat mig andra 
personer eller institutioner att kontakta. Risken med detta upplägg är att de 
rekommenderade personerna redan har kontakt med varandra och kan antas ha 
liknande åsikter och synpunkter. Risken är då att materialet inte blir tillräckligt 
mångsidigt (Ahrne & Svensson 2015, s. 41). Detta har inte skapat problem för den 
större delen av min undersökning eftersom den rör arbetsgången och de faktiska 
prioriteringarna på de olika institutionerna. Däremot finns det en risk vad gäller 
attityddelen. Jag upplever att arkivarierna har liknande värderingar och syn på 
representation, som kan kopplas till deras liknande utbildningar och ansvarsområden. 
De är dessutom, medvetet eller omedvetet, påverkade av det faktum att de rör sig i en 
heteronormativ arbetsmiljö. Jag har inte frågat någon av informanterna om deras 
sexuella läggning och kan därför inte svara på om arkivarierna har ett personligt 
engagemang i just den lesbiska historieskrivningen.  
 
Användarna däremot är inte påverkade av regler, anställningar och yrkesetik utan mer 
styrda av sitt engagemang och sina idéer om vad de vill uppnå. Användarna har inte 
heller några krav på sig om att presentera den ”sanna” versionen av historien utan är 
tydliga med att de tolkar sitt material med en queer blick. Inte heller användarna är 
tillfrågade om sin sexuella läggning eller identitet. 
 
Jag har varit i kontakt med två kommunala arkiv, ett statligt arkiv och ett 
föreningsarkiv. De är valda utifrån bredden i deras samlingar och det finns även ett 
intresse i att se om det finns skillnader i deras inställning till arbetet med mångfald 
samt om deras prioriteringar skiljer sig åt. Malmö Stadsarkiv (MSA) och 
Helsingborgs stadsarkiv är kommunala arkiv medan Lunds Landsarkiv (LLA) är 
statligt. De har främst ansvar för att vårda och bevara statliga arkivbildare men har 
även enskilda arkiv i sina samlingar. MSA arbetar även till viss del med aktiv 
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materialinsamling vilket ger mig en uppfattning om att de har ett intresse för 
mångfald och därigenom ett intresse för att gräva fram just marginaliserade grupper 
även i sina redan befintliga samlingar. Föreningsarkivet i Jämtland, som är en ideell 
förening och finns representerade i NAD (Nationella Arkivdatabasen), blev jag 
rekommenderad att kontakta utifrån deras aktiva insamlingsarbete. 

3.6.2 Avgränsning av undersökningsgrupp i arkivmaterialet 
De arkiv som är i fokus för min undersökning är kopplade till kvinnoidentifierade 
personer som hade kärleksfulla relationer med andra kvinnoidentifierade personer. 
Hur personerna har identifierat sig är inte kopplat till biologiskt eller juridiskt kön 
utan till självidentifikation, utifrån den avgränsningen ingår även de trans-och 
queerpersoner som identifierar sig som tillhörande undersökningsgruppen. De kan 
själv ha benämnt sig som lesbiska, eller använt andra ord, och relationerna behöver 
inte ha varit sexuella. Det intressanta för min undersökning är att se om arkiven på 
något sätt är sökbara utifrån ordet lesbisk eller synonymer till det. Det kan vara i 
arkivförteckningen eller via ämnesord.  
 
Av tids- och utrymmesskäl har jag valt att enbart fokusera på lesbiska. Trans- och 
queerpersoner, som är minst lika marginaliserade och vars historia också måste lyftas 
fram, har valts bort för att undersökningen ska bli genomförbar inom min tidsram för 
uppsatsen. Homosexuella män är till viss del redan synliga i arkivsamlingar och ingår 
därför inte heller i min undersökning. 
 
I mina förkortningar har jag valt att använda hbtq även om hbtqi börjar komma mer 
på det politiska planet i Sverige, framför allt eftersom EU nu använder lgbti (lesbian, 
gay, bisexual, transgender and intersex). Min avgränsning grundar sig i att det inte är 
en korrekt beskrivning av en sammanhållen rörelse i Sverige, framför allt inte 
historiskt. 
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4. Resultat och analys 

4.1 Intervjuer  

4.1.1 Intervjuer arkivarier 
De arkivarier jag intervjuade är alla kvinnor och tre av fyra har jobbat mer än 20 år 
inom arkivvärlden. I mina intervjuer med dem var det tydligt att en övergripande bild 
av representationen i arkiven inte är möjlig för arkivarien att ha. Speciellt inte på de 
stora institutionerna som förvaltar flera tusen hyllmeter. Rörande en så 
marginaliserad, och oregistrerad, grupp som lesbiska krävs det ett personligt intresse 
eller en tilldelad ansvarsposition. 

 
Arkivarierna i intervju 1–3 föreslog först och främst föreningsarkiven som en säker 
källa för att hitta lesbiska arkiv. I andra hand kom sjukhusjournaler och polisrapporter 
där det möjligen kunde finnas något att läsa om lesbiska på grund av både 
kriminalisering och sjukdomsstämpel. Jag hade hoppats hitta något personarkiv 
kopplat till en lesbisk person men ingen av arkivarierna trodde att det var möjligt och 
hade aldrig sett det, framförallt eftersom personer inte presenterade sig som lesbiska 
förr:  
 

Det har ju varit olagligt så det är klart att man inte lämnar det ifrån sig. Där får man också tänka 
att arkiv /…/ handlar ju ofta också om en historisk syn, då lämnar man kanske in handlingar som 
har hunnit bli 50 år gamla och om man går tillbaka 50 år, ja då är vi bara 20 år efter att det 
avkriminaliserades i Sverige, och då är det fortfarande så känsligt i samhället att man kanske 
varken manifesterar det eller sätter det pränt 

(Intervju 4) 
 
På min fråga om årtal då de lesbiska börjar synas i arkiven hade ingen av dem ett 
säkert svar. Förslag på olika tidsepoker kom upp: sekelskiftet 1900 och 1970-talet. 
Anledningen till det andra svaret, 70-talet, är en gissning om ett uppvaknande efter att 
sjukdomsstämpeln tas bort. Å andra sidan nämner samma arkivarie att de kanske ändå 
var mer synliga innan begränsningarna försvann eftersom de lesbiska var mer 
kontrollerade då och exempelvis fördes in i polisrapporter och sjukhusjournaler. 
 
Alla är överens om att det är viktigt att lesbiska finns i arkivsamlingarna eftersom 
”alla ska vara med” och ”arkiven ska representera hela samhället”. Intervjuperson 1 
upplever att arkiven annars ger en snedvriden bild av historien. Det är en syn på 
arkiven som jag upplever som grundläggande i arkivarieyrket. Samtidigt är det inte 
ett område som prioriteras. Tidsbristen och att arkivarierna har fullt upp med 
förtecknande av materialet som redan är inlämnat lyfts som anledning i intervjuerna. 
En av arkivarierna har skrivit en strategi för institutionen hon jobbar för. Strategin 
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trycker på vikten av en bred representation från hela samhället och att övervikten av 
män i arkivsamlingarna måste balanseras upp samt att det aktivt ska arbetas med att 
nå ut till de grupper som saknas i samlingarna:  
 

Släktarkiv, det är alltid män som har lämnat in samlingar. Det är mycket ordnar och gillen och 
sådana typer. Och då tänkte jag att nu måste vi satsa på de underrepresenterade i samhället. 
Lesbiska syns ju inte i arkiven, romerna de finns ju inte med i arkiven men de finns ju i samhället 
i stort och väldigt många andra grupper också. Så det ska börja ändras på. 

(Intervju 1) 
 

En annan av informanterna nämner att konferenser där just representation har varit 
ämnet har väckt hennes tankar kring arbetet. Det är ett tydligt exempel på 
nödvändigheten i att lyfta vissa grupper eller ett visst arbetssätt för att väcka 
engagemang hos fler institutioner:  
 

För ett par år sedan var jag /…/ på ett seminarium i Danmark då det var lite tema att man skulle 
försöka dokumentera och samla in information om samtiden och då fick man ju lite sådär aha-
upplevelser att ”det här är vi ju inte så bra på”. 

(Intervju 2) 
 
En av arkivarierna diskuterar även den arkivteoretiska konflikten i att skapa arkiv via 
minnesinsamlingar, att grundtanken är att ett arkiv skapas genom en verksamhet:  
 

Det finns ju en liten konflikt rent arkivteoretiskt i det för att man tycker att arkivhandlingar skapas 
ur en verksamhet och det är arkivet liksom, så att man ska inte… Så det kan vara lite konflikt att 
skapa källor på det viset som man gör i en minnesinsamling, rent arkivteoretiskt då, så kan det 
liksom krocka lite. 

(Intervju 3)  
 
Detta tror hon mest påverkar inom den offentliga sektorn där andra uppdrag tar 
majoriteten av resurserna. En av de andra arkivarierna pekar på ett stycke i 
Riksarkivets beslut om förvärvspolicy för enskilda arkiv, Vad ska Riksarkivet 
förvärva, och nämner ett uppenbart dilemma: Arkiven ska rikta in sig på arkiv som 
saknas eller är underrepresenterade i samlingarna. Samtidigt ska institutionerna helst 
inte ta emot arkiv med villkor som hindrar utlämnandet och när det gäller just arkiv 
rörande lesbiska kan det vara en nödvändighet på grund av det integritetskänsliga 
materialet. Villkoren brukar då vara att materialet inte får lämnas ut utan föreningens, 
eller personens, medgivande vilket skulle kunna leda till att arkiven inte tas emot i 
samma utsträckning. 
 
Det som lyfts som de två största problemen med att hitta lesbiska i arkiven är, som 
jag tidigare nämnde, att personerna själv inte har velat komma ut men även upplägget 
med sökord i arkivdatabaserna. I Arkis kan valfri mängd sökord läggas in men fokus 
hamnar på de stora, övergripande områdena eftersom ett allt för stort antal sökord kan 
försvåra användarens överblick. Den tidigare nämnda tidsbristen bör dessutom 
minimera tiden som avsätts till att välja ut och lägga in sökord. Utöver detta så är det 
olagligt att registrera personer utifrån sexuell läggning, vilket försvårar användandet 
av sökord för ändamålet att öka synligheten av lesbiska i arkiven. 
 
Informant 4 lyfter att politiska beslut påverkar resursfördelning och därigenom även 
representation. Det som ligger i tiden politiskt kommer även främjas inom kulturen. 
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Hon berättar att de i vissa fall kan avtala bort avgifter för aktiva föreningar för att 
stimulera leveranser. Denna lösning kan stimulera föreningar med små tillgångar, 
svag infrastruktur eller de med stort motstånd mot att lämna in sina arkivhandlingar6. 
 
Informanterna i intervju 1–4 bekräftar att insamling av arkiv kopplade till människors 
levnadsöden, rörande alla grupper som behöver synliggöras, inte är prioriterat och 
pekar på tidsbrist som det största problemet:  

 
Jo, men så är det ju när man jobbar i arkiv, man stöter ju på spännande saker hela tiden och det är 
det där med ”skygglapparna på”! Det där får någon annan forska i. Jag ska se till att det går att 
låna fram volymerna liksom. Man hittar ju de här guldklimparna som man vill lyfta fram. 

(Intervju 2)  
 
I andra hand kommer problemet med att tolka gammalt material där tillgång till 
förstahandskällan saknas: ”Ja, men det blir ju hela tiden en tolkning. Också språket 
då, för om man tittar på, ja korrespondens och så, så är det ju väldigt intimt skrivet 
ofta fast det behöver ju inte vara någon intimitet egentligen på det viset” (Intervju 3). 
 
Alla intervjupersonerna kan se negativa aspekter med att synliggöra lesbiska i 
arkiven. De talar om två olika aspekter, både balansgången mellan att synliggöra och 
exploatera (Intervju 3) och användarnas förlängda väntetider när föreningar eller 
privatpersoner måste engageras i utlämnandet (Intervju 2). Ingen av dem ser dock det 
som en tillräckligt stark anledning att inte arbeta för en ökad representation av 
lesbiska i arkiven. Tvärt om lyfts det som positivt ur ett samhällsperspektiv (Intervju 
1). 
 
Vidare tar jag upp separatistiska arkiv och om det är en vinst gällande synliggörande 
Alla arkivarierna anser att det är en svår fråga, men att arkiven med lesbiskt material 
bör förvaras tillsammans med övriga arkiv. Framför allt för att inte ytterligare 
särskilja gruppen och för att behålla handlingarna i sin kontext. Det underlättar även 
för de användare som forskar utifrån ett visst område att slippa resa runt till olika 
arkiv för att få hela bilden. Samtidigt anser några av dem att det kan vara en vinst 
eftersom det blir extra synligt på ett separat arkiv men att gruppen som nås av 
handlingarna kanske blir mindre: ”Det kanske bara är en viss kategori människor som 
man når. För det är ju bara en viss del som skulle söka sig till ett rent lesbiskt arkiv. 
Så jag tycker ju att man verkligen ska jobba för att ha en berikande mångfald där vi är 
istället” (Intervju 4). 
 
En av de lösningar som jag har funderat på inför min uppsats är möjligheten att lägga 
till ny information i redan gjorda arkivförteckningar. Alla arkivarierna anser att det är 
möjligt men att det väldigt sällan görs. Specifikt vad gäller nya sätt att se på relationer 
och identitet så ser de svårigheter i att få bekräftat hur personen såg på sig själv – och 
utan det så riskeras den historiska korrektheten. Däremot om det skulle dyka upp nya 
dokument som visar sig tillhöra ett förtecknat arkiv så tillförs en anteckning i 
arkivförteckningen (Intervju 3). 
 

                                                
6 Intervjuperson 4, mailkonversation den 17 maj 2017. 
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Just ämnet historisk korrekthet lyfts på olika ställen i intervjuerna. Arkivarierna 
nämner att det är viktigt att inte läsa handlingarna utifrån en nutida kontext eftersom 
det skapar tolkningar av materialet när en arkivförteckning endast ska innehålla fakta 
kring handlingarna:  
 

Man kanske inte ska ge sig in för mycket i att queerläsa dokument. Där skulle det ju kännas 
väldigt svårt att tagga något eller skriva något, för där är det ju verkligen din tolkning som går in. 
När man beskriver arkiven och handlingarna, så får man ju, ja på något vis använda lite objektiva 
glasögon. 

(Intervju 4) 
 
Samtidigt nämner flera av intervjupersonerna att arkiven redan från början inte är 
neutrala, de syftar då mest till vilket material som har lämnats in, men om 
inlämnandet har påverkats av personliga kontakter och åsikter så bör även 
förteckningsarbetet ha gjort det: 
 

Arkiven är inte neutrala. Det är en jättestor myt. Vi är ju aldrig neutrala. Vi är ju individer och har 
åsikter och tankar, och när vi ordnar materialet så spelar det ju in och när vi skriver om historiken 
till olika föreningar så speglar ju det också... Beroende på vilka kontakter jag har privat så pratar 
jag ju för att de arkiven kommer in, så vi är ju aldrig neutrala. 

(Intervju 4) 
 

Eftersom människor aldrig kan vara helt fördomsfria och utan påverkan så bör 
medvetenhet vara den enda vägen för att minimera inverkan av den mänskliga 
faktorn. Intervjuperson 4 anser att det viktigaste är att hela tiden tänka på att 
arkivarier ständigt gör urval och aldrig är neutrala. 
 
Avslutningsvis frågade jag efter bra exempel på arbete med ökad representation. Alla 
informanterna lyfter aktiv materialinsamling, samarbeten mellan arkiven och de olika 
grupperna i samhället samt nödvändigheten i att få till en dialog men också behovet 
av att grupperna själva är engagerade i överlämningen av sitt material.  
 
Det finns också en medvetenhet kring hur små chanserna egentligen är att grupperna 
tar kontakt med arkiven: 
 

Jag förstår ju också att det är alldeles orimligt, egentligen, att tänka sig att en allmänhet, eller om 
man tittar på genomsnittet överhuvudtaget på allmänheten så tänker man ju inte på sitt 
engagemang att lämna in sitt material til arkiven. Så att då den här gruppen [lesbiska; min anm.] 
skulle specifikt göra det, det måste ju stimuleras naturligtvis också. 

(Intervju 4) 

4.1.2 Intervjuer projekt 
Grundläggande för båda projekten är att de inte garanterar historisk korrekthet utan är 
tydliga med att de läser historien queert. Den ena intervjupersonen pekar även på 
intresset för vad som inte får ta plats i historien och vad som får ta plats, på andras 
bekostad. För att koppla det till den här uppsatsens undersökningsgrupp nämner hon 
att den historia som möter läsaren i historieböckerna är en normativ historia eftersom 
den utgår från de vita männen med makt. Detta avspeglas även inom hbtq-historien 
där det har varit lättare att få tillgång till den manliga homosexuella 
historieskrivningen. Vilket bland anat beror på att män rör sig ute på ett helt annat sätt 
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än kvinnor eftersom det offentliga rummet är en traditionellt manlig arena (Intervju 
6). 
 
Det finns många anledningar till att den lesbiska historien är svår att hitta men det 
beror inte alltid på att den inte finns utan även på att arkivarier och forskare inte 
”kan” se den. Intervjuperson 6 deltog i ett samtal kring luckor i arkiv och lyfte just de 
queera berättelserna, det som inte är cis eller heterosexuellt. När majoriteten av 
personerna i samtalet svarade att det inte fanns frågade hen istället om det fanns 
kvinnor som hade bott tillsammans utan män och då öppnade sig en ingång: ”För det 
handlar ju jättemycket om det, hur man tänker, hur de som jobbar, hur öppna deras 
sinnen kan vara inför det här materialet” (Intervju 6). 
 
Som exempel på att läsa historien queert nämns två kvinnor som ligger begravda sida 
vid sida på en kyrkogård i norra Sverige. Graven besöks regelbundet av en lesbisk 
kvinna, boende på orten, som sätter blommor på deras grav för att hedra dem: 

 
Vi har ingen aning om ifall de hade en sexuell relation – och det är kanske inte heller det 
intressanta, för att de har fortfarande lesbisk betydelse för nu levande lesbiska. De är liksom en 
del av det lesbiska kulturavet oavsett hur de själva skulle benämna sig. Det sättet att prata om vad 
är historia, vad är bevis för någonting, det gör att museet också har blivit bekväma med att prata 
om det på det sättet. Vi /…/ har inte överbevisat vår tes, för den går inte att bevisa, men vi har gett 
museet ett språk att prata om de här två personerna, och det här arkivmaterialet, på ett sätt som 
kan vara queert. Det tänker jag är en relevant skillnad.  

(Intervju 5) 
 
Fabulerandet är något som de tror att hbtq-personer känner igen sig, att fantasier om 
historien har varit relevant för den egna identiteten. Eftersom historien inte har försett 
oss med ett stort urval av förebilder så har vi fantiserat om mormors ogifta väninna 
eller farfars bror som alltid levde ensam. Det är ett desperat sökande efter spår på 
samma sätt som projektets historiekonstruktion (Intervju 5).  
 
Båda ifrågasätter även att inte alla historiska projekt, där något annat än 
förstahandskällan använts, presenteras som ”inte garanterat historiskt korrekta”. 
Intervjuperson 5 berättar att deras projekt förhåller sig till vad som är en 
myt/fantasi/saga och vad som är verklighet/fakta eftersom de anser att det är viktigt 
att skilja på fakta och fiktion, ibland, men ibland är det helt irrelevant. När de utför 
research så kan de finna personens ord, tankar och uttryckssätt men oftast nämns 
inget om personens homosexualitet. Den kan däremot antydas från andra historiska 
fynd och där emellan kommer fiktionen, fantasin och konsten in:  

 
Även i den normativa historieskrivningen, även de personer som finns mest väldokumenterade, 
alltså våra kungar, även om dem – eller inte minst om dem – finns det ju hur mycket sagor och 
myter som helst. Och rykten och fantasier och berättelser. /…/ Där är det ingen som 
problematiserar att det finns sagor! 

(Intervju 5) 
 

Som exempel brukar de nämna Gustav Vasas resa genom Dalarna. Den historien har 
resulterat i ett skidlopp, som går åt fel håll, och i en lång spännande berättelse om hur 
kungen får gömma sig i hölasset, blir spetsad av vakternas spjut, får rymma genom en 
toalett, med mera. Självklart kan det finnas korn av sanning i de olika delarna av 
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berättelsen men nivån av detaljer gör det svårt att tro att den är helt och hållet sann. 
Trots detta har berättelsen under flera hundra år lärts ut som fakta till svenska 
skolbarn:7  
 

Då om man tänker, den här historien [queerhistorien; min anm.] som är så, /…/ undangömd, den 
är förstörd, den är uppbränd, och det som inte är uppbränt har förmodligen inte kommit till 
arkiven, /…/ Det är så extremt små fragment som finns. Då måste vi ju använda fiktionen, sagan 
och konsten för att fylla i. 

(Intervju 5) 
 
Intervjupersonen nämner själv att detta är möjligt att kritisera men att de är tydliga 
med att deras projekt är en blandning av fakta och fiktion samt att det generellt inte 
finns någon objektivitet utan endast subjektiva tolkningar. Även Terry Cook (1999) 
ser på arkiven som subjektiva, vilket jag skriver om på sidan 20. I projektet söker 
intervjupersonen efter spår och fragment av lesbisk historia och lägger ett pussel. Hon 
trycker på att det är nödvändigt ur en demokratisk syn att även queerhistoria tillåts 
använda fabulering på samma sätt som normativ historieskrivning använder det: ”Jag 
är inte historiker, vi är inte en museiinstitution, /…/ vi påstår inte att vi är objektiva 
/…/ Utan vi påstår, och vi har åtagit oss uppdraget, att bidra till att skriva den lesbiska 
och queera historien /…/ och då på ett queert sätt” (Intervju 5). 
 
Under arbetet inför ett projekt rörande två kvinnor som hade levt tillsammans fick 
intervjuperson 6 hjälp av arkivarier att plocka fram material som bland annat innehöll 
ett stort brevarkiv. Det fanns hyllmeter med brev men inga som var skrivna mellan 
just de här två kvinnorna. En möjlig förklaring är såklart att de bodde tillsammans 
och inte behövde skriva brev till varandra men eftersom de båda reste mycket borde 
några enstaka finnas. Om det stämmer så har de av någon anledning inte hamnat i 
arkivet. Vägen till inlämning kan ju ibland vara lång och spår kan plockas bort av 
arkivbildaren eller av släktingar men även av arkivarier: 
 

Det är ju hela tiden nya tider och vad som anses viktigt och vad som anses oviktigt för en samling. 
Det verket som jag till slut gjorde, det var ju för mig också en kommentar till just det här liksom, 
att det finns inte, vi kan inte veta men vi kan fantisera kring hur det var. Det är det enda vi kan 
göra. 

(Intervju 6) 
 
De arkivbildare som institutionen visar upp bjuder in till mer engagemang från 
samma grupp. Om den gruppen är vita män, byggnader de har byggt och företag de 
har grundat, så kommer det att fortsätta lämnas in ritningar, företag och material som 
män skapat eftersom allmänheten upplever att det är det som efterfrågas. Om 
institutionen istället visar upp en bredd i arkivbildare och utökar sina sökkriterier så 
kan en större grupp känna att de är inkluderade och får lov att delta. Precis som Terry 
Cook (1999) nämner intervjupersonen makten som arkivarien besitter genom sin 
möjlighet att styra vilka arkivbildare som kommer till arkiven samt vilka röster som 
får höras där och vad som är sökbart. Det som är sökbart i arkiven är de områden som 
någon har bedömt som relevanta att kunna söka efter och därigenom skapat normer i 

                                                
7 Flera forskare och historiker har starkt ifrågasatt sanningshalten i Gustav Vasas äventyr i Dalarna (Harrisson, 
2015). 
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användarbeteende och synliggörande. På samma sätt har det som inte är sökbart 
bedömts som inte relevanta områden att söka på (Intervju 5): ”Så varenda gång ni 
[arkivarier; min anm.] sätter ett sökord på någonting så är det ett maktutövande. Ni 
väljer någonting men ni väljer också bort någonting” (Intervju 5). 
 
På frågan om varför det är viktigt med lesbisk representation i arkiven svarar hon 
först och främst att det är ett sätt att skapa identifikation. Något som även nämns i 
SOU 2015:89, och som jag tar upp på sidan 11. För exempelvis ungdomarna på de 
små orterna och i Norrland, där hbtq-rörelsen inte är lika stark, så är det viktigt att de 
känner att de åtminstone har en plats i historien. I nästa steg är det ett sätt att 
upprätthålla historiskt intresse i samhället genom att folk känner att historien och 
arkiven är relevanta för dem, att det har något med deras liv att göra, 
 
I sitt arbete får hon ofta frågan om varför det är viktigt vem någon har legat med och 
varför det är viktigt att lyfta att Selma Lagerlöf var lesbisk: 

 
Det är ju viktigt för att det har gjorts till det viktigaste! Det har gjorts till så jävla viktigt att man 
måste hålla tyst om det. /…/ Det har varit så jävla hemskt och skamligt och förödande att man har 
gjort allt för att dölja skiten. Hade det inte varit så /…/ då hade det inte heller behövts. Det beror 
ju på homofobin. /…/ För att det har gjort världen odemokratisk tidigare. 

(Intervju 5) 
 
När vi diskuterar om det finns negativa aspekter med att lyfta fram lesbiska i arkiven 
nämner hon att de i sitt projekt problematiserar risken med att synliggöra på fel sätt. 
Hon förklarar att när institutioner utan queerkompetens startar projekt för att 
synliggöra hbtq-personer så riskerar de att objektifiera dem, att gå tillbaka till hur det 
arbetades med att visa upp homosexuella innan queerperspektivet slog igenom. Då 
var det mer av ett uppvisande, ett ”Titta-på-bögen” upplägg. Vilket resulterar i ett 
återskapande av skillnader mellan normen och de som placerats utanför, ett 
befästande av stereotyper. Samma problem kan fortfarande uppstå i projekt som ska 
lyfta fram grupper med olika funktionsvariationer och fortfarande ibland även 
gällande kvinnors historia: ”Här har vi den riktiga, vanliga historien – och här 
kommer kvinnornas!” (Intervju 5). Hon anser att det är viktigt att underrepresenterade 
grupper lyfts fram och synliggörs i separata utställningar men det får inte bli tillfälliga 
satsningar som sedan kan bockas av från listan. 
 
Vissa av arkivarierna som jag har intervjuat lyfte risken med att arkivmaterial kan 
användas i negativa syften, exempelvis skulle medlemslistor till judiska församlingar 
kunna ses som högriskmaterial och sägs ha gömts av vissa arkiv under andra 
världskriget. På samma sätt kan medlemslistor till hbtq-organisationer utgöra en risk 
för hbtq-personer, om homofobiska krafter skulle komma till makten idag. 
Intervjupersonen håller med om risken men ser inte att problemet ligger hos själva 
arkivinstitutionen eller materialet. Hon säger att ett arkiv aldrig kan vara en 
ondskefull plats och jämför det med internet som kan användas till ondskefulla 
handlingar men även till fantastiska möten och byggande av demokratier. Det är inte 
verktyget som är risken utan användarens intentioner. Däremot ser hon det som ännu 
mer förtvivlande om de ondskefulla krafterna ska hindra arkiven från att samla in 
visst material: ”Den som kontrollerar historieskrivningen kontrollerar också hur vi ser 
på världen och vilka visioner vi kan ha om framtiden. Därför /…/ måste vi mycket 
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mer aktivt bygga och konstruera ett mer demokratiskt kulturarv som vågar vara 
komplext” (Intervju 5). 

 
Tankar kring hur den queera historien egentligen ser ut och att de lesbiska spåren 
kanske är annorlunda väcks också i samtalet. I och med att de inte har fått lämna spår 
efter sig och eftersom de har haft sina relationer i det privata, speciellt lesbiska då det 
manliga har varit mer offentligt, kan ju innebära att det är andra sorters spår som ska 
sökas efter. 
 
Eftersom lesbiskas representation historiskt är så låg är det viktigt med nutida 
insamlingsarbete. Intervjuperson 6 lyfter vikten av att arkivinstitutioner arbetar aktivt 
med att nå ut till de som kan sitta på material kopplat till lesbisk historia. Framförallt 
att leta upp rätt personer, göra ordentliga, kvalitativa intervjuer med dem och be om 
deras material: 
 

Åk hem till dem, köp med dig kanelbullar. Man måste förstå det /…/ att man förväntar sig att folk 
som har blivit förtryckta, marginaliserade och förföljda, de ska känna sig som att ”Ja, statliga 
myndigheter vill säkert ta del av och bevara vårt kulturarv!”. Jag kan inte se att det finns något 
annat sätt, än att på riktigt tänka igenom vilka personer som har varit viktiga för den här rörelsen, 
prata med dem och höra vad de har för kompisar som man inte ser. 

(Intervju 6) 
 
Vidare säger hen att det handlar om att bygga upp tilliten hos gruppen och att på 
riktigt ge resurser till personal som kan leta fram den här delen av historien. Personer 
som åker runt och samlar in den. För det vi pratar om är grupper som har lärt sig att 
deras historia inte är viktig. Har du inte sett lesbisk historia på ditt museum, varför 
skulle du då få för dig att lämna in dina dagböcker, fotoarkiv och berättelser till det 
museet? 

4.2 Ämnesordssökning 
Ord som direkt relaterar till lesbiska 
 
Lesbisk 
13 träffar. 12 tillhörande Föreningen Lesbiska Feminister i Göteborg (1978–1989) 
och Malmö (1972–2002). 1 tillhörande Bokkafét Kvinnfolk (1975–1982). 

 
Homosexuell 
6 träffar. 2 tillhörande ett personarkiv, Eric Thorsell (1898–980), och 1 tillhörande 
RFSL Lund. 1 tillhörande en statlig myndighet, Kronoarbetskårens arkiv (1827–
1894), 1 tillhörande gårdsarkiv Herrborums gård (1782-1862) och 1 tillhörande 
Stadskollegiets luftvårds och antibullerkommité (1965-1968). Inga lesbiska omnämns 
i anmärkningarna. 
 
Homo 
179 träffar. 168 tillhörande Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell 
läggning (HomO) (1999–2008). 2 tillhörande personarkiv: Eric Festin (1925–1945) 
och Jan Mellhed (1921–1999). 1 tillhörande RFSL Lund. 3 tillhörande Svenska 
kyrkan och Ecce Homo-utställningen (1998). 1 tillhörande Statens polisbyrå för 
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övervakandet av utlänningar i riket (1920–1954). 2 tillhörande gårdsarkiv, Skokloster 
(u.å.). 1 tillhörande Film i Väst (1995) och 1 tillhörande Folkomröstningen i kärnkraft 
(1977–1980). De fem sista sökträffarna innehåller ordet homo med andra betydelser 
än homosexuell. Inga lesbiska omnämns i anmärkningarna. 

 
Queer: 
5 träffar. Alla tillhörande Nationalmuseums myndighetsarkiv och alla rörande 
avdelningens utställning 2008 ”Queer – begär, makt och identitet”. 

 
Tribad: 
0 träffar. 

 
Frikatrice: 
0 träffar. 
 
Sapfist: 
0 träffar. 
 
Ord som kan ha använts för att beskriva lesbiska: 
 
Sedelöst: 
16 träffar på sedelöst, alla tillhörande Frälsningsarméns Räddningshem 3 
Catherinehem (1907–1965). Hemmet beskrivs som en inrättning för att hjälpa flickor 
som kommit i dåligt sällskap och levt ett sedelöst liv. Inga lesbiska omnämns i 
anmärkningarna. 
 
Otukt: 
7 träffar. 2 tillhörande personarkiv: Eric Thorsell (1898–980) och Erik Carlssons 
samling (1830–1910). 3 tillhörande polismyndigheter: Poliskammaren i Göteborg 
(1901–1950), polismyndigheten i Borlänge (1965–1995) och kronolänsmannen i 
Frykdals övre distrikt (1732–1918). Inga lesbiska omnämns i anmärkningarna. 
 
När användare söker efter lesbiska personer i arkiven startar sökandet med de 
sökträffar som kommer upp. Utifrån dem görs sedan ett urval gällande vad arkivarien 
ombeds plocka fram. När användaren väl har fått ut materialet har hen möjlighet att 
läsa igenom det i sin helhet, bortsett från de delar som är sekretessbelagda. Det är 
sökträffarna som är ingången och som ger en bild av vad och vem som finns i arkivet. 
 
Utifrån min ämnesordssökning blir det tydligt att lesbiska endast omnämns i 
förhållande till föreningar eller rörelser som jobbar för kvinnors och/eller lesbiskas 
rättigheter. Det finns inga personarkiv och, utifrån anmärkningarna, inga 
polishandlingar. Räddningshemmet kan ha tagit emot lesbiska men för att veta det 
behöver användaren beställa fram och gå igenom hela materialet, med största 
sannolikhet utan framgång. 
 
Som intervjuperson 6 nämner i avsnitt 4.1.2, är det offentliga rummet en manlig arena 
vilket det här söktestet också visar på. Även de homosexuella träffarna är förbehållna 
männen. 7 sökningar är ett för litet underlag för att ge en generell bild av lesbiskas 
representation i arkiven men det ger en antydan om tillståndet.  
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5. Diskussion och slutsatser 

5.1 Diskussion 

5.1.1 Riksarkivets beslut om förvärvspolicy för enskilda arkiv 
I Riksarkivets Beslut om förvärvspolicy för enskilda arkiv från 2013 (Jordell & Gere, 
2013) uppstår en känsla av motsägelsefullhet som blir problematisk för inlämnandet 
av, bland annat, lesbiska arkiv. Skriften inleder med att peka på arkivväsendets 
viktigaste uppgift nämligen att:  ”bevara en allsidig, autentisk och relevant 
dokumentation av samhällsutvecklingen oavsett i vilken sektor den har tillkommit”. 
För att kunna göra det rekommenderas ett löpande samarbete med aktörer från olika 
områden i arkivets upptagningsområde samt en kontinuerlig omvärldsbevakning. 
 
En av informanterna anser att det ligger på föreningarna att ta ansvar eftersom 
arkiven inte har möjlighet att göra allt arbete själva. Både på grund av tidsbrist men 
även på grund av mängden aktiveter som pågår i ett samhälle. Det är svårt att vara 
uppdaterad inom allt och oftast faller fokus på de områden som personalen redan är 
engagerad i eller har kontakter med: 
 

Naturligtvis är det jätteviktigt att man speglar hela samhället, på alla möjliga olika sätt. Men det 
krävs ju också ganska mycket av de här rörelserna själva för att det ska kunna komma in i arkivet. 
/…/ Men det blir ju liksom det här lite grann att vara en katalysator. Vi kan ju inte berätta någon 
annans historia och det handlar ju alltid om att det är föreningar och människor själva som vill 
bidra till arkiven. 

(Intervju 4) 
 
På första sidan i stycket Vad ska Riksarkivet förvärva? (Jordell & Gere, 2013) nämns 
följande fyra områden som arkiven ska fokusera på: 
- betydelsefulla, typiska eller unika verksamheter och händelser, 
- människors villkor och levnadsförhållanden, 
- kulturella yttringar eller 
- har stor betydelse för människors uppfattning och identitet 
 
Alla dessa fyra områden knyter an till lesbiska arkiv vilket betyder att de bör 
prioriteras i insamlingsarbetet. Samtidigt betonas under stycket Tillgänglighet och 
hantering vikten av att när arkiv tas emot är det för att dessa ska användas. De ska 
därmed vara tillgängliga: ”Arkiv som på obestämd tid är helt slutet eller har en 
omotiverat lång tillståndsbeläggning bör inte tas emot” (Jordell & Gere, 2013). 
 
För just arkiv som rör lesbiska är det vanligt förekommande att det krävs villkor vid 
utlämning på grund av riskerna som följer om arkivet hamnar i orätta händer:  
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Men ett dilemma som jag kunde se här lite också. För att när man ser här (pekar i Riksarkivets 
beslut om förvärvspolicy för enskilda arkiv, stycket om ”Vad ska Riksarkivet förvärva”) så är 
detta ju precis sådant material som vi bör rikta in oss på och samla in. Sedan samtidigt så ställer 
det till lite problem för tillgängligheten. För inom Riksarkivet så vill man helst plocka in arkiv där 
det inte finns villkor som hindrar utlämnandet och i detta materialet så kan det ju vara ganska 
mycket, alltså, integritetskänsligt material så att man vill ju inte att det ska lämnas ut utan 
föreningens, eller vad det gäller då, medgivande. 

(Intervju 2) 
 
Den personliga integriteten och rättssäkerheten är lagstadgad och gäller även de arkiv 
som de enskilda arkivinstitutionerna har ansvar för (Datainspektionen 2017). Detta 
skapar ett dilemma vid arbetet med insamling av och möjligheterna att öka lesbiska 
representation i arkiven. På grund av den redan befintliga tidsbristen finns risken att 
arkiven väljer bort de arkiv som ger merarbete på grund av utlämningsvillkor och den 
extra vägen som måste gås vid förfrågningar. 

5.1.2 Förändringar i arkivens upplägg 
Kanske finns det en vinst i att ändra hur arkiv förtecknas och hur sökord används för 
att underlätta för forskningen, och även enklare kunna synliggöra fler 
samhällsgrupper. Principerna som ligger till grund för arkivförtecknandet är över 100 
år gamla och baserar sig på de behov av kategorisering som fanns då. För att använda 
ett citat av, författaren och människorättsaktivisten, Maya Angelou: ”När du vet 
bättre, gör du bättre.” Samhällets behov av arkiv och vilka krav som ställs på deras 
innehåll, tillgänglighet och sökbarhet har förändrats och kanske är det dags för dem 
att utvecklas även på det här området.  
 
När det gäller organisering i olika sakfrågor så lyfter intervjuperson 4 en tydlig 
förändring. Det är inte alltid formella föreningar längre utan upplägget är lite mer 
flytande och öppet. De ansvariga kan förändras från år till år utan att det är 
formaliserat och det gör det svårare att fånga gruppen och få ihop ett material. Detta 
kräver en ny syn på grupper som kämpar för sina rättigheter, vilka handlingar som ses 
som intressanta för att spara deras historia och hur arkiven ska nå dem: ”Om man då 
tänker också att det är många yngre människor som både driver frågan, och kanske 
manifesterar frågan, så handlar det ju om att man organiserar sig på olika sätt och att 
man har olika sätt att därmed också hamna i arkivet” (Intervju 4). 
 
Arkivens fokus på New Public Management ökar, att erbjuda längre öppettider och 
utökad service till besökarna, men fortfarande är materialet väldigt ”låst” för 
majoriteten av besökarna (Lönnroth 2005, s.62). Materialet finns om du vet hur du 
ska söka, men utan den kunskapen hos besökarna är en stor del av samlingarna 
obrukbara. Detta har redan uppmärksammats rörande kvinnor i arkiven: ”Både 
forskningen och arkiven [har] mycket att vinna på att problematisera de 
sorteringsprinciper som gömmer kvinnor bakom äkta män” (Swedemyr 2009, s.2). 
 
I Arkiv, samhälle och forskning (2005) beskriver Louise Lönnroth denna problematik, 
specifikt kopplad till kvinnors och mäns representation: ”De arkivredovisningar, och 
andra sökmedel, som hittills utarbetats, främjar knappast forskning utifrån genus- och 
mångfaldsperspektiv” (Lönnroth, s.66). 
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Museerna har länge använt sig av ett arbetssätt där besökarna vägleds genom 
samlingarna med hjälp av utställningar och guidade visningar. Detta har sakta även 
tagit sig till arkiven i form av arkivpedagoger men den verksamheten vänder sig 
oftast till olika utbildningsinstanser som kan boka personal eller inleda samarbete 
med dem. De besökare som använder arkiven privat har inte tillgång till den hjälpen 
(Lönnroth 2005, sid 63). 
 
Flera grupper i samhället har börjat inse att deras inkludering är en rättvisefråga och 
har därigenom blivit mer uppmärksamma på var de finns representerade och var de 
saknas. År 1999 delades jämställdhetslagen (SFS 1991:433) upp i tre lagar i syfte att 
tydligare uppmärksamma grupper specifikt utsatta för diskriminering. Dessa tre 
gällde etnisk diskriminering, funktionshinder och sexuell läggning (SFS 1999:139, 
1999: 132, 1999: 133) med fokus på ökat mångfald. Sedermera upphävda genom SFS 
2008:567 (Riksdagen u.å.). Att såväl privatpersoner som företag och organisationer 
uppmanades arbeta för denna förändring är en vinst på två områden. Både att det 
finns en potential i mångfald eftersom nya synsätt berikar verksamheter och ger ökad 
kunskap och en högre kvalitet men också att fler perspektiv tar oss närmare den 
verkliga bilden av samhället (Lönnroth 2005, sid 64). Det är det sistnämnda som 
skapar värde för arkivinstitutionerna genom en bredd i deras samlingar. Om arkiven 
ska vara samhällets kollektiva minne ska de också innehålla ett kollektiv av grupper. 
 
Arkivens arbetssätt behöver aktivt ses över för att underlätta ökad representation, inte 
bara av lesbiska, utan av många olika grupper som faller utanför ramarna för det som 
har ansetts ingå i samhällsnavet och vara viktigt för historien. Det är viktigt att titta på 
personalens sammansättning och vilka erfarenheter institutionen får med dem. Det är 
även viktigt att se över värderingar som styr, var de kommer ifrån samt vilka resultat 
det ger (Lönnroth 2005, sid 65). Olika föreningar föreläser om maktstrukturer och 
dess påverkan. Bland annat utför RFSL hbtq-certifieringar. Utbildningen pågår under 
flera månader och leds av personal från RFSL. En verksamhetsplan tas fram av 
verksamhetens nybildade hbtq-grupp som, med stöd av RFSL, undersöker de 
möjligheter, normer och risker som påverkar arbetsplatsen. Certifieringen syftar till 
att ge ökad kunskap kring hbtq-personer samt maktstrukturer i samhället och ska vara 
grunden till ett långsiktigt arbete (RFSL 2016). 
 
En utbildning av detta slag kan hjälpa till i arbetet med att öka lesbiskas 
representation i arkivsamlingarna eftersom fler grupper blir synliga och fler 
perspektiv är möjliga för arkivarierna att se i handlingarna. Dessa perspektiv lyfts 
redan i mindre skala på olika utbildningar i arkivvetenskap vilket ger en bättre grund 
för de nyutbildade arkivarierna som kommer ut på arbetsmarknaden. 
 
Nya sökvägar är också en möjlig väg för att öppna upp arkiven för nya användares 
sökbehov och för att synliggöra fler arkivbildare. I förteckningssystemet Visual Arkiv 
finns fler möjligheter att länka olika sökord utöver de som finns med i 
arkivförteckningen: 
 

Alltså när man har förtecknat och tittat i material och så har man hittat uppgifter som inte är 
arkivbildare /…/ men som kan vara intressanta, och då har man gjort som hänvisningar. /…/ Man 
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har arbetat väldigt kreativt med olika, ja, uppgifter i handlingar tycker jag, som jag inte är van vid 
alls faktiskt. Så här skulle det ju ha kunnat stått ”lesbiska” till exempel. 

(Intervju 3) 
 
Skeivt Arkiv arbetar inte med att tagga sitt material med identitetsbegrepp såsom 
”lesbisk” eftersom allt material i deras samlingar har med queerhistoria att göra. 
Däremot när de har samarbetat med andra arkivinstitutioner kring synliggörande har 
de lagt fram förslag om att använda exempelvis ordet ”skeiv historie” (queerhistoria; 
min översättning) som ett paraplybegrepp. På så sätt undviks användandet av 
specifika identitetsbeteckningar och risken med historisk inkorrekthet vid 
presentation av materialet. Nasjonalbiblioteket i Oslo fick detta förslag men valde, 
efter diskussion i personalgruppen, istället att tagga materialet med ordet 
”Sexualitet”.8 
 
Genom att använda paraplybegreppet ”queer” på svenska arkivsamlingar, som skulle 
kunna innehålla lesbiskt material, så skapas en sökbarhet utan att fabulera fram en 
historia eller tolka arkiven utifrån nutidens sätt att identifiera sig. På det sättet kan 
arkivarierna använda sin insyn i materialet för att erbjuda en ingång för de grupper 
som saknar den fördjupade kunskapen: ”Att utveckla mångsidiga men öppna 
söksystem till materialet, som hjälper men inte styr och begränsar forskaren, är en 
central uppgift i det forskningsförberedande arbetet” (Lönnroth 2005, sid 66). 

 
Det är precis det här det handlar om, att öppna upp arkiven ytterligare utan att styra 
och begränsa. Genom fler möjliga tolkningar av material som vi inte har svaren till 
kan vi komma närmare sanningen. 

5.1.3 Vem ska förvalta 
Det arkivmaterial rörande lesbiska som finns och lämnas in kräver, precis som allt 
material, en viss förförståelse. Eftersom gruppen som besitter den här kunskapen är 
en minoritet kan den inte förväntas att, per automatik, finnas hos alla 
arkivinstitutioner. Personal kan utbildas i frågan men det kräver ett visst intresse för 
att informationen ska fastna och verkligen kunna tas in. För att kunna ordna, 
förteckna och gallra ett arkiv behöver arkivarien först sätta sig in i materialet och ha 
kunskap om vad som är viktigt för just den här samlingen. I en utopi borde det finnas 
tid att även sätta sig in i den samhälleliga kontexten eftersom allt förtecknande 
innebär urval och måste göras välgrundat (Ulfsparre 1995; Holmberg 2010; m.fl.). 
Med det som bakgrund kan det argumenteras för att lesbiska arkiv bör förvaltas av 
lesbiska rörelser istället för statliga institutioner eller arkivförbund. Det kan vara 
problematiskt att förvara hbtq-historia hos arkivinstitutioner utan hbtq-kompetens: 
”Sedan är det ju klart /…/ att om man har kvinnoarkiv på ett ställe /…/så kanske man 
kan de frågorna bättre och kan svara för det och just det här med villkor och 
utlämnande, att man har bättre kunskaper om materialet och om utlämnandet då” 
(Intervju 2). 
 
Det kan även ge fördelar i hur materialet hanteras och organiseras: ”Utomlands har 
jag förstått att man har mer av den här typen av tema-arkiv, därför att man då på 

                                                
8 Runar Jordåen, ämneschef Skeivt Arkiv i Bergen, mailkonversation den 24 april 2017. 
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något vis även kan tagga det, man kan märka det på ett annat vis än man kan göra om 
man är på en annan institution eller offentlig myndighet” (Intervju 4). 
 
Ett problem som ofta uppstår för de arkiv som förvaltas av organisationer eller 
aktivister är det ekonomiska underlaget. Danish Gay and Lesbian Archive samlades 
in av ideellt arbetande aktivister som sedan inte hade råd att vårda och förvara arkivet 
vilket tvingade dem att överlämna allt material till det danska stadsarkivet (Edelberg, 
2015). Kommunala och statliga arkiv har oftast en mer säkerställd ekonomisk 
situation vilket bättre garanterar ett långt liv för samlingarna. 
 
Ann Giagni från June Mazer Lesbian Archives i Kalifornien anser däremot att det är 
just det faktum att gräsrotrörelsen ansvarar för arkivet och det nära samarbetet med 
det lesbiska samhället som gjort att de har överlevt och är så stora. Materialet förvaras 
och hanteras av personal som har kunskap om gruppen lesbiska istället för att vara 
inblandat i de allmänna arkiven (Giagni, 2013).  
 
Pat Williams menar att det viktigaste arbetet som det separatistiska June Mazer 
Lesbian Archives gör är att visa vad som har hänt inom det lesbiska samhället genom 
åren. Framför allt de lagändringar, och förändringar i samhällssynen, som har 
genomförts. Utan perspektiv på sin egen historia blir det lätt att sluta kämpa och 
därigenom förlora sina rättigheter. Hen anser att du måste veta vad du kämpar för för 
att behålla det (Williams, 2013). Här skiljer det sig också åt när det kommer till 
statliga och kommunala arkiv eftersom deras arkivarier sällan har tid att sätta sig in i 
alla de olika samlingarnas kontext och historik. 

5.1.4 Grunder till insamling 
Vikten av att samla in gruppers upplevelser av att ingå i samhället tas, som jag 
tidigare nämnt, upp i Riksarkivets förvärvspolicy för enskilda arkiv. Historiska 
personer som blir ihågkomna för det de har gjort läses, med största sannolikhet, som 
heterosexuella på grund av den normativa blicken som majoriteten kategoriseras 
utifrån. För att visa mångfald måste det icke-normativa benämnas. Vid samtal med 
historiker och arkivarier så kommer ofta reaktionen att det inte är helt acceptabelt att 
kalla någon för lesbisk när det inte finns några bevis för det. Men hetero går bra. Att 
ta för givet att kvinnorna som delar hem eller håller hand på fotot är systrar eller 
väninnor, det är inte att kränka. Att osynliggöra är inte något som ses ner på, eller 
reageras på. Detta visar tydligt på det stigma som fortfarande idag finns kvar och att 
samhället ser det som något sämre att vara homosexuell även om de agerar som om 
de inte tycker det: ”Det är ju frågan vad som är relevant. Vad vill man bli 
ihågkommen som? Det är ju förmodligen för det man har jobbat med och gjort. Sedan 
att man har varit homosexuell samtidigt det är ju liksom någonting annat” (Intervju 
4). 
 
Sexuell läggning är inte alltid känsligt för personen i sig. Det känsliga är kopplat till 
samhällets syn på personen och hot om straff och begränsningar mot den samma på 
grund av vem hen älskar och vill leva sitt liv med. Samhället tänker att det är känsligt 
för personen i sig och därför ska ingen felaktigt kategoriseras som lesbisk. 
 
1990 gjorde Västerbottens museum insamlingen Familjeprojektet som ingick i det 
rikstäckande projektet Sverige i blixtbelysning (Västerbottens museum, 2017b). 
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Närmare 350 personer intervjuades om sina familjeförhållande. I insamlingen nämns 
inte en enda samkönad relation. Detta visar på vad som då sågs som en ”riktig” familj 
(Hultin, 2016). Det är också ett tydligt exempel på hur arkivariens syn och kunskap 
påverkar arkivets innehåll. Om en annan person hade ansvarat för insamlingen är det 
möjligt att den hade fått en större bredd. Därför är det viktigt med stadgar och 
riktlinjer som anger hur arbetet ska utföras. På Föreningsarkivet i Jämtland säger 
stadgarna att insamlingsprojekt ska vara en fast del i deras verksamhet. Däremot 
anges det inte hur de ska utföras och vilka områden som är specifikt 
underrepresenterade. Eftersom FAJ är en ideell förening är stadgarna utformade efter 
medlemsföreningarnas önskemål och behov. Fokus ska ligga på att dokumentera, 
bevara och väcka intresse för länets historia (Intervju 4). På Västerbottens museums 
hemsida kopplad till Familjeprojektet har en kort text lagts till där de problematiserar 
det homogena undersökningsmaterialet. De skriver också att de idag hade inkluderat 
ett bredare perspektiv med både stjärnfamiljer och nya svenskar men att forskning 
måste sättas i sitt historiska sammanhang och användas för att lära sig och utveckla 
sin verksamhet (Västerbottens museum, 2017b). 
 
June Mazer Lesbian Archives besöktes vid ett tillfälle av en av de första öppna 
lesbiska offentliga kvinnorna i Japan. Hennes glädje över att inse att hon tillhörde en 
större del av historien var en stark upplevelse för arkivets personal och ett tydligt 
bevis på att arkivets syfte om att stärka lesbiska kvinnor uppfylls (France, 2013). Det 
bör vara ett viktigt mål med insamling: att stärka många grupper i samhället, att ge 
besökarna en känsla av att vara delaktiga och känna igen sig själv i historien. En 
insikt om att de är en del av det kollektiva minnet. 
 
Att bredda synen på vilket material som är intressant att samla in, eller se över vad 
som påverkar prioriteringar i insamlingsarbetet, kan även ge en vinst på ett område 
som just nu ses som väldigt viktigt: att nå nya användare. De grupper som känner sig 
representerade på arkiven och som historiskt har visats upp i utåtriktad verksamhet 
kommer vara mer benägna att besöka arkiven och lämna in sitt material. Utifrån hur 
samlingarna ser ut idag är det lätt att ana att besökarstatistiken visar en kraftig 
övervikt av vita män. Genom att visa på att allas material finns/kan finnas på arkiven 
så öppnar institutionerna upp för ”alla” att använda materialet och uppleva att det är 
”deras”. 

5.1.5 Tolka historiska dokument utifrån nutid 
Det finska projektet Minoritet i minoriteten (som jag beskriver i avsnitt 1.4.2) har i 
frågeformulären, som deras undersökning baseras sig på, upptäckt svar som relaterar 
till redan befintligt material i deras arkiv. Genom det nystartade projektet får de hjälp 
att hitta material som de tidigare missat. De beskriver det som att de lär sig läsa 
mellan raderna och bryta tystnaden, och att de därigenom får nya ingångar till 
materialet (Schroeder 2016, s. 10). Det nya projektet öppnar arkivariens ögon för 
möjligheten att läsa materialet från en annan tolkningsvinkel. Det är en utveckling av 
verksamheten genom en oväntad kunskapshöjning. 
 
I en av intervjuerna lyfte informanten problematik som påverkar det queera läsandet 
av arkiven (intervju 6) något som jag har sett bevis på i mina andra intervjuer. 
Reaktioner hos arkivarier, historiker och forskare att du inte utan arkivbildarens 
medgivande kan identifiera dem som möjligen lesbiska. Självklart finns det ett etiskt 
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dilemma i att läsa arkivmaterial utifrån min egen tolkning. Vi kan inte bestämma 
andras självidentifikation. Historieforskning utgår alltid från något korn av sanning 
som sedan analyseras och åskådliggörs med, mer eller mindre, källkritisk blick. Det 
forskningen kommer fram till måste dock alltid ha ett namn och det gäller även de 
företeelser som inte har fått lov att synas historiskt (Rosenberg 2002, s.240). 
Samtidigt verkar detta inte vara ett problem när det gäller att osynliggöra lesbiska 
relationer med hjälp av en heteronormativ blick. När jag har sökt i olika fotoarkiv 
eller bläddrat igenom historiska bilder i arkiv på nätet så är det inte ovanligt att två 
kvinnor som håller varandra i handen beskrivs som systrar eller väninnor, som jag 
nämnde tidigare. Samma bild på en kvinna tillsammans med en man hade med all 
säkerhet beskrivits i romantiska ordalag. Den normativa blicken och de ”moraliska 
reglerna” bromsar upp möjligheterna att öka representationen av lesbiska i arkiven: 
”Så är det ju hela tiden, folk säger att det går inte ’man kan inte förutsätta det’, man 
bara, ni förutsätter ju heterosexualitet hela tiden, /…/ det som det implicerar är ju 
också att det är något dåligt att vara lesbisk” (Intervju 6). 

 
Men är det inte så med allt historiskt material? Vi ser det vi har möjlighet att se och 
tolkar material utifrån vår egen bild av verkligheten. Valet att inte se en homosexuell 
relation kan också vara att förutsätta och ta för givet. När delar av den fakta som finns 
kring en arkivbildare väljs bort skapas en skev bild av hur verkligheten egentligen såg 
ut: ”Han bodde tillsammans med sin manlige betjänt då och de hade en väldigt nära 
relation, men det kan man ju inte säga rakt ut, att man vet att det var på ett annat sätt. 
Även om man tänkte att det var så, och att det på något vis var accepterat” (Intervju 
4). 
 
Hade den informationen undvikits om det hade varit en piga? Eller hade möjligheten 
att hon var hans kärlekspartner lyfts? Genom att presentera ett arkiv under 
paraplybegreppet queer, eller åtminstone presentera all fakta som finns, ges 
användaren en möjlighet att se arkivet från flera olika infallsvinklar, som alla kan 
vara sanna. Samtidigt uppstår möjligheten att föra ett samtal kring källkritik och hur 
människors syn på sig själva kan förändras över tid. För när bara den normativa 
bilden av historien visas upp är den normativa tolkningen den enda möjliga. 
 
En närliggande diskussion som är intressant att föra för arkivarier är den om huruvida 
det är acceptabelt att lämna ut handlingar som klassas som känsliga personfrågor bara 
för att samhällsklimatet är ett annat idag än det var när personen levde. Det är en 
komplex diskussion som kräver hänsyn till både vad personlig integritet innebär och 
om nutida vinster eller dåtida sanningar bör prioriteras. 

5.1.6 Separata hbtq-arkiv eller inte 
Att bryta ut material ur samlingar och ordna specifika utställningar rörande 
exempelvis lesbiska är ett sätt att synliggöra bredden i institutionens material men 
även lesbiskas plats i historien. När tidigare osynligt material visas upp och ges en 
djupare beskrivning kan dessutom intresset hos besökarna och forskarna väckas. Som 
Rebecca Boxler Ödegaard från Nasjonalbiblioteket i Oslo säger: ”Utställningar kan 
leda till nya forskningsimpulser och engagemang” (min översättning). 2013 höll 
Nasjonalbiblioteket en utställning om författaren och kvinnosakskämpen Camilla 
Collett för att fira hennes 200-årsdag, utställningen var även indirekt kopplad till 100-
års jubileet för kvinnlig rösträtt i Norge. Utställningen resulterade bland annat i en 
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artikelsamling om nya aspekter på hennes verk samt en uppstart av löpande utgåvor 
av hennes opublicerade brev.9 
 
KvinnSam i Göteborg är ett arkiv med huvuduppgift att samla in arkivmaterial från 
kvinnoföreningar och kvinnor som varit anknutna till kvinnorörelsen. Den startades 
som ett privat initiativ 1958 men övertogs 1971 av Göteborgs universitetsbibliotek. 
Grundtanken var att synliggöra kvinnors historia eftersom grundarna ansåg att den 
var svår att hitta på biblioteken.10 
 
Skeivt arkiv i Oslo, vars verksamhet beskrivs i ett tidigare avsnitt, fokuserar på att 
dokumentera och förmedla köns- och sexualitetsnormbrytares historia. Grundarna 
ansåg att arkiven i Norge inte hade gjort tillräckligt för att synliggöra den här gruppen 
och därför krävdes speciella åtgärder.11  
 
Det här är två exempel på anledningar att starta separatistiska institutioner. 
Minoritetsgrupper och grupper som inte följer samhällsnormen osynliggörs när de 
inkluderas i allmänna samlingar. Det beror på den rådande heteronormen som har en 
stark styrning över allmänhetens tolkningar av de människor och grupper de möter. 
Grundtolkningen av en person i dagens samhälle är en vit, heterosexuell, cisperson. 
På grund av det heteronormativa osynliggörandet i kombination med att många 
kvinnor och hbtq-personer inte är sökbara blir det materialet obrukbart. Det är inte 
uppenbart att det finns i samlingarna och det är inte allmän kunskap hur du hittar det. 
Sökbarhet har jag upplevt som ett generellt problem på arkiv eftersom systemet inte 
är anpassat till besökarna utan kräver en viss kunskap om arkiv. 
 
På frågan om material rörande lesbiska bör placeras på separatistiska arkiv eller 
förvaras med övriga arkiv ansåg intervjuperson 6 att det är svårt att svara på:  
 

Spontant tänker jag båda platserna, för det är ju alltid det problemet att om vi lägger det i 
speciallådan så kommer de som inte letar i speciallådan inte se det här, men om vi sprider ut det 
och ser det som en ”naturlig del” då hittar inte de som letar efter materialet det. Så jag tänker att 
vissa grejer måste man ha specialutställningar om men även /…/ arkivera[r] det på ett sätt som gör 
det lätt att hitta det, /…/ låta det få vara en del av resten av historien 

(Intervju 6) 
 

Problemet är att båda valen ger både bra och dåliga konsekvenser. Placeras det vid 
sidan av övriga arkivhandlingar så synliggörs det, men kan samtidigt pekas ut som 
något konstigt och annorlunda om det görs utan medvetenhet, som intervjuperson 5 
talar om i avsnitt 4.1.2. Placeras materialet tillsammans med allt annat riskerar det att 
försvinna i mängden eftersom det inte ses som viktig information, och antagligen inte 
görs sökbart. 

                                                
9 Rebecca Boxler Ödegaard, avdelningschef för privatarkiv på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Mailkonversation den 
26 april 2017. 
10 Anna Johansson, koordinator KvinnSam i Göteborg. Konferens Inkluderande Arkiv. Lunds universitet den 6 
april 2017. 
11 Runar Jordåen, ämneschef Skeivt Arkiv i Bergen. Konferens Inkluderande Arkiv. Lunds universitet den 6 april 
2017. 
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5.1.7 Olika infallsvinklar beroende på grupptillhörighet  
Redan från början stötte jag på patrull i samtal med historiker och arkivarier. En 
vanlig kommentar var: ”Det finns lesbiska i arkivet men de är inte registrerade som 
lesbiska.” På grund av samhällets olika hot mot lesbiska har de själva ”valt” att inte 
komma ut eller sätta en etikett på sig själva. Fram till 1944 var det kriminellt att vara 
lesbisk vilket innebar straffarbete som följd om du valde att visa din läggning öppet 
och agera på den. 1944 ändrades tillståndet till en sjukdom vilket istället innebar att 
du blev inlagd och fick elchockbehandling för att bli botad. 1979 togs äntligen 
sjukdomsstämpeln bort men samhällets stigma fanns kvar. Idag skulle jag gissa att 
majoriteten lever öppet och skulle kategoriseras som lesbiska om deras handlingar 
lämnades in till ett arkiv men det är hundratals år i arkiven som saknar gruppens 
historia. Arkiven som berättar om hur vårt samhälle byggdes upp och formades 
saknar nästan helt de lesbiska. Att initialt få veta att jag inte skulle hitta något kom 
inte som en överraskning men skapade en stor oro i mig och en osäkerhet kring om 
min anfallsvinkel ens var möjlig att fullfölja. 
 
I samtal med hbtq-personer inom akademin fick jag däremot en helt annan respons: 
”Så spännande! Jag har massor med idéer om vad du kan titta på och leta efter. Det 
måste ju finnas massor med historier att lyfta fram. Och om du inte hittar något så är 
det ju också ett resultat.” Viljan att hitta något. Önskan om en historisk förankring. 
Behovet om att få veta mera. 
 
En av intervjupersonerna lyfter också olikheter i synen på, och förväntningar, kring 
vad som kan letas fram i arkiven:  
 

Nästan alla arkivarier vi stöter på säger ju ”Nej men det finns inget här”. När vi började researcha 
dem [ett möjligt lesbiskt par; min anm.] så sa ju de på arkivet ”Nä men de var inte lesbiska, nu 
läser ni bara in en massa”. Men efter Sofias [Hultin; min anm.] performance och efter mitt arbete 
– nu, helt plötsligt, så pratar museet som om att de var lesbiska. De har liksom inte sett det innan.  

(Intervju 5) 
 
En av vinsterna med projekt där personer av olika grupptillhörighet möts är just de 
positiva bieffekter då kompetens och medvetenhet kan spridas:  
 

Vi kommer ju att knyta till oss en massa personer i det här projektet. En av idéerna med att jobba 
med museerna är att de går in med egeninsats i form av arkivkompetens och att vi får träffa deras 
arkivarier och arkivanställda för hjälp /…/ att hitta saker och att det mötet då också blir utbildande 
för dem.  

(Intervju 5) 
 
Jag upplevde inte att några av de historiker och arkivarier som jag talade med i början 
uttryckte homofobiska åsikter eller hade en vilja att stoppa mig från att gräva fram 
historierna. Jag tolkade deras uttalande som att de ville förmedla en realistisk syn på 
arkiven och att de, i vissa fall, möjligen var begränsade i sin syn på samlingarna. Vid 
en sökning på ordet lesbisk i NAD fick jag 13 träffar, 12 av dem gällde samma arkiv 
vilket visar att de hade rätt gällande sökbarheten. 
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5.1.8  Arkiv som kan läsas queert 
Skeivt Arkiv arbetar som jag tidigare nämnt utifrån devisen att arkiv kan läsas 
”skeivt” och därigenom ses från en annan, möjlig, synvinkel. Två av mina 
intervjupersoner arbetar även utifrån den devisen och därför vill jag lyfta fram några 
arkiv som kan ingå i den kategorien. Några av arkivbildarna har själv varit tydliga 
med att de ingår i den grupp som min undersökning avgränsat sig till, andra 
arkivbildare har inte gjort det men skulle kunna tolkas som tillhörande.  
 
Anne Lister levde under 1800-talet i England. Hon var godsägare och lämnade efter 
sig dagböcker med utförliga beskrivningar av sitt kärleksliv med andra kvinnor. 
Texten hade hon kodat med ett eget system och den dechiffrerades först i början av 
1900-talet för att sedan gömmas undan och åter plockas fram och ges ut i bokform 
1988. Anne Listers beskrivning av lesbiskas liv under 1800-talet motsäger 
fullständigt bilden av de asexuella ”väninneförhållandena” mellan kvinnor som har 
målats upp av historiker. Hennes kärleksliv var istället väldigt sexuellt aktivt och 
innehöll flertalet partners. Lister beskriver även sig själv med en tydlig självinsikt 
kring att vara en kvinna som älskar andra kvinnor och reflekterar över hur samhället 
bemöter henne (Winterson, 2010). Anne Listers dagböcker blev 2011 tillagda till 
UNESCO’s Memory of the world register, ett internationellt initiativ för att skydda 
särskilt värdefull dokumentation från att försvinna. Motiveringen till registreringen är 
just hennes vittnesmål om hur det var att leva som lesbisk på 1800-talet och hennes 
reflektioner kring det (UNESCO, 2017). Hennes dagböcker förvaras idag hos West 
Yorkshire Archive Service (Kisby 2007). 
 
Maja Beskow och Juliana (Julia) Byström levde under sekelskiftet 1900 och var båda 
lärarinnor. Beskow var den första kvinnan att bli lärare vid Umeå högre allmänna 
läroverk, 17 år innan kvinnliga lärare var tillåtna vid de svenska läroverken 
(Waldenborg, 2016). Beskow och Byström levde tillsammans i nästan 40 år innan 
Byström dog. Efter Beskows död donerades dess gemensamma hem till Västerbottens 
museum. Arkivet innehåller dagböcker, brev och fotografier men berättar tyvärr lite 
om deras relation till varandra. Dock lämnade Beskow alla sina ägodelar till Byström 
vid sin död och de ligger begravda i samma grav på Västra kyrkogården i Umeå 
(Hultin, 2016). 
 
Den svenska författaren och läraren Selma Lagerlöf (1858–1940) var den första 
kvinnan i Svenska Akademien och den första kvinnan att tilldelas Nobelpriset i 
litteratur.  Hennes arkiv, på ca 70 hyllmeter, innehåller manuskript, fotografier, brev 
samt pressklipp och finns på Kungliga biblioteket i Stockholm. I brevarkivet ingår 
breven hon har fått från Sophie Elkan och, något som är ovanligt för privatarkiv, även 
de brev som Lagerlöf skrev till Elkan (Kungliga biblioteket, 2012). 
 
Den svenska poeten, författaren och översättaren Karin Boye föddes i Göteborg 1900 
och gav ut flertalet diktsamlingar, romaner och noveller. De sista 8 åren av sitt liv 
delade hon med Margot Hanel som hon träffade i Berlin. Karin Boyes arkiv finns 
bland annat på Kungliga biblioteket i Stockholm, Göteborgs landsarkiv och Uppsala 
Universitetsbibliotek. Brevväxlingen mellan henne och Hanel, samt de dikter som 
hon skrev till Hanel, finns dock inte sparade eftersom Boyes mor brände upp dem 
kort efter Boyes död 1941 (Garde, 1996). 
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Majken Johansson, född 1930 i Malmö och död 1993 i Stockholm, var författare och 
medlem av Frälsningsarmén. Johansson var inte öppen med sin kärlek till andra 
kvinnor men hennes historia har berättats om i diverse böcker. I Bottenglädjen av 
Karin Hartman beskrivs Johanssons liv och kärleken till Solveig Borg, kallad S, som 
hon träffade via en kontaktannons 1955 (Larsson, 2016). Majken Johanssons 
efterlämnade papper finns på Universitetsbiblioteket i Lund. 

5.2 Slutsatser 
Materialet finns, om än i liten mängd, men sökvägarna är inte anpassade för att hitta 
det. Det beror bland annat på problematiken med att kategorisera personer utifrån 
sexuell läggning. Genom mina intervjuer visade det sig även att detta upptar väldigt 
lite av arkivariernas tankar och att tidsbrist också är en påverkande faktor. 
 
Allt handlar i slutändan om makt. Vem lämnar in, vem blir insamlad, vem 
kategoriserar, vem kan hitta det, vem visar upp det, vem får ifrågasätta och vilka 
frågor är godkända? Ingenting är neutralt och även inom arkivvärlden finns normer 
för ”rätt och fel”. Om personer med queera liv söker sin historia och representationer 
av sin identitet men saknar kunskap om vägar in i arkivet då är det avgörande vem de 
möter och vilken hjälp de får.  
 
I diskussionen kring vem som får tolka historien och vilka tolkningar som får göras är 
det utmattande för den queera forskaren att gång på gång få höra att den queera 
historien inte kan bekräftas och därför inte kan kategoriseras som sådan, samtidigt 
som den heteronormativa historien kategoriseras utan garantier och istället baserat på 
uppfattningar och nutida normer. Avsaknaden av representation blir ett problem först 
när det påverkar någon. Den stora majoriteten som inte berörs av avsaknaden av de 
lesbiska arkiven har svårt att se problematiken och värdet i inkludering. När 
arkivarier säger att materialet finns om användaren bara vet hur hen ska söka så 
bromsar de sökandet och breddandet av materialet. Det ger en känsla av att de queera 
forskarna har missat något, saknar kunskap och att det inte behövs rättas till eller 
undersökas. Materialet finns ju. Forskaren ser något som enligt arkivarien inte finns 
och inte är sanktionerat att uppmärksamma, vilket är både ansträngande och 
exkluderande. Istället bör samtalet öppnas upp för fler tankar kring samlingarna. Ett 
samtal där arkivariens kunskap om materialet och sökvägarna kombineras med den 
queera forskarens kunskap om gruppen, kampen och normerna.  
 
Att se samhället ur ett queert perspektiv, eller läsa arkiven queert, uppmuntras sällan 
av majoriteten och de som har makten. Istället föses tankarna åt sidan och osynliggörs 
eller förlöjligas. Det är inte vägen till utveckling, inkludering och förbättring. Trots 
alla samtal om mångfald och breddande av samlingarna så är det en brant 
uppförsbacke och en lång väg kvar att gå. Det som måste börjas med är arkivariens 
makt och synen på hur historien får läsas, för att sedan kunna utveckla och förbättra 
förteckningsarbetet och arkivens söksystem.  
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5.3 Fortsatt forskning 
Den här undersökningen har fokuserat på lesbiskas frånvaro i arkivsamlingarna men 
har endast nuddat ytan på problemet. Det finns en mängd olika grupper som ryms 
under förkortningen hbtq som behöver synliggöras i de historiska dokumenten. Som 
jag nämnde i avsnittet om urval så valde jag bort personer som identifierar sig som 
trans och/eller queer för att inte få en för bred undersökning. Dessa två grupper är 
starkt underrepresenterade i samhället i stort och undersökningar gällande var deras 
berättelser finns och varför de är så marginaliserade i historieskrivningen är 
välbehövlig för att förbättra deras representation generellt.  
 
Utifrån medvetenheten om att hbtq-personer osynliggjorts historiskt är det även 
intressant att ställa frågan: vad är det vi inte ser idag? Vilka grupper utelämnas i 
nutidens historieskildringar och varför? Vilka grupper kommer framtida 
arkivbesökare sakna i samlingarna? 
 
Det finns ett flertal andra riktningar att välja för forskning kring representation av 
hbtq-personer på Sveriges historiebevarande institutioner. Flera svenska 
arkivverksamheter arbetar, som jag nämnt, med aktiv materialinsamling för att fylla 
sina luckor. En undersökning av dessa institutioners upplägg, hur deras tankar har 
varit kring arbetet och vilka resultat de har upplevt behövs för att uppmuntra andra 
arkivinstitutioner att följa efter. MSA arbetar väldigt aktivt med insamling, för att 
vara ett kommunalt arkiv, och det skulle vara intressant att läsa en undersökning som 
inkluderar fler kommunarkiv för att se hur de hanterar sina luckor och om de har 
möjlighet att budgetera för aktiv materialinsamling.  
 
En annan riktning att välja för sin forskning är en komparativ undersökning av hur 
bibliotek, arkiv och museum har hanterat sitt queera material. Biblioteken har redan 
kommit en bit i arbetet med queerlitteratur, exempelvis kring huruvida den ska skiljas 
ut från övrig litteratur eller inte. En undersökning gällande hur arkiv skulle kunna ta 
lärdom av den utvecklingen bör vara av intresse för arkivforskningen. 
 
Arkivens underrepresentation av kvinnor och minoritetsgrupper i allmänhet är ett 
stort problem som kräver ytterligare forskning. För att undersöka ämnet mer 
övergripande kan det vara av vikt att titta på vad som räknas som historiskt korrekt, 
hur det beslutas vad som är relevant för historieskrivningen och hur mångfalden inom 
arkivkåren ser ut. Forskning som ger ökad medvetenhet och kännedom om olika 
grupper i samhället är nödvändig för arkivariekårens utveckling och det är ett område 
som aktivt måste lyftas och arbetas med. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1. Frågemall för intervjuer 
Informanten  

- Vad har du för utbildning? 
- Hur många år har du arbetat på arkivinstitutioner? 
- Vilka olika slags arkiv har du arbetat på? 
- Vad har du för ansvarsområde och arbetsuppgifter i din nuvarande 

anställning? 
Lesbiska i arkiven 

- Finns det material om lesbiska i alla arkiv? Eller i vissa? Vilka? Varför? 
- Vid vilken tid (tror du att) lesbiska börjar synas i arkiven? Varför vid denna 

tid? 
- Hur är förhållandet till homosexuella män – finns det mer eller mindre om 

dem? Varför är det så tror du? Är det skillnad mellan olika arkiv? 
- Hur gör jag som besökare för att hitta de lesbiska i arkiven? 

Kategoriseringar och sökord 
- Vilka sökord ska jag använda? Vilken typ av arkiv ska jag börja leta i? 
- Hur påverkas valet av möjliga sökord och innehållet i 

arkivförteckningar/arkivbeskrivningar? Styrs det av lagstiftning och RAFS:ar 
och i så fall vilka?  

- Kan arkivarierna påverka detta? Hur? 
- Hur tänker du kring kategoriseringar, klassificeringar, indelningar?  
- Vilken betydelse har det för sökbarheten? För hur arkivanvändarna idag och i 

framtiden tänker kring innehållet? För hur de som kategoriseras och indelas 
uppfattas, av andra och av sig själva?  

Representation 
- Funderar du som arkivarie kring vikten av representation i arkivsamlingarna? 

Hur? Varför? (generellt, inte bara vad gäller lesbiska) 
- Finns det särskilda grupper du tänker på? Vilka? Varför? 
- Är det viktigt att lesbiska finns i arkiven? Varför/varför inte? Kan du ge 

exempel?  
- Kan det vara negativt att synliggöra lesbiska i arkiven? Varför och i vilka 

sammanhang i så fall?  
- Bör lesbiska finnas i alla arkiv eller är det bättre med specialarkiv? (jfr 

särskilda kvinnomuseer vs. museer där alla inkluderas) 
- Hur tänker du kring lesbiskas situation i allmänhet idag? Tror du det är 

svårare eller enklare att vara lesbisk idag jämför med för 25 år sedan? 50 år? 
100 år? 

- Påverkar detta hur och var och på vilka sätt lesbiska syns i arkiven? 
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- Lägger ni till info i arkivförteckningen om ny info kommer fram? (tex när 
Selma Lagerlöfs brev hittas och det visar sig att hon, med rätt stor sannolikhet, 
var lesbisk, ändrar ni då i redan förtecknade arkiv?) 

- Har du några goda exempel på arbete med ökad representation och aktiv 
materialinsamling? (gällande lesbiska eller något annat) 

7.2 Bilaga 2. Frågemallar för telefonintervjuer  
Informanten  

- Vad har du för utbildning? 
- Hur många år har du arbetat på arkivinstitutioner? 
- Vilka olika slags arkiv har du arbetat på? 
- Vad har du för ansvarsområde och arbetsuppgifter i din nuvarande 

anställning? 
Insamlingsarbetet 

- Hur arbetar ni med materialinsamling? 
- Hur ser ni på synen aktiv materialinsamling påverkar arkivariens och arkivens 

neutralitet? 
- Har ni aktivt arbetat med insamling av just lesbiska arkiv? 
- Har ni personarkiv från lesbiska? 
- Vet du i vilka av era arkivsamlingar som lesbiska är representerade? 

Representation 
- Är det viktigt att lesbiska finns i arkiven? Varför/varför inte? Kan du ge 

exempel?  
- Kan det vara negativt att synliggöra lesbiska i arkiven? Varför och i vilka 

sammanhang i så fall?  
- Bör lesbiska finnas i alla arkiv eller är det bättre med specialarkiv? (jfr 

särskilda kvinnomuseer vs. museer där alla inkluderas) 
- Vad kan göras för att öka lesbiskas representation i arkiven när de inte själva 

har velat synas? 
Projekt 1  
- Hur kom ni på idéen? 
- Vad är det för arkivmaterial rörande lesbiska ni har lyckats hitta? 
- Från vilken/vilka tidsperioder är arkivmaterialet? 
- Hur hittade ni informationen? Letar ni själv? 
- Var ni i kontakt med arkivinstitutioner? Vilken hjälp har ni fått? Vilka svar får ni? 
- Vad kan göras för att öka lesbiskas representation i arkiven när vi inte själva har 
velat synas? 
- Har ni märkt av ngt positivt med att synliggöra lesbiskas historia? 
- Har ni märkt av ngt negativt med att synliggöra lesbiskas historia? 
Projekt 2  
- Hur kom du på idéen? 
- Vad är det för arkivmaterial rörande lesbiska du har lyckats hitta? 
- Från vilken/vilka tidsperioder är arkivmaterialet? 
- Hur hittade du informationen? Letar du själv? 
- Var du i kontakt med arkivinstitutioner? Vilken hjälp har du fått? Vilka svar får du? 
- De historier du samlade in, lämnar du dem till arkiven? 
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- Vad kan göras för att öka lesbiskas representation i arkiven när de inte själva har 
velat synas? 
- Speciella lesbiska arkiv eller tillsammans med övrigt arkivmaterial? 
- Utbildning? 

7.3 Bilaga 3. Ämnesord  
Lesbisk 
Homosexuell 
Homo 
Queer 
Tribad 
Frikatrice 
Sapfist 
Sedelöst 
Otukt 
 
 
 

 
 


