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1. Inledning  
Queer har i dagens samhälle fått en allt större betydelse. Samtidigt tycker jag själv som Queer 

att jag många gånger känt mig exkluderad på grund av den heteronorm som råder i samhället 

och inte minst på museerna. Jag tycker därför det är extra viktigt och högst relevant att 

diskutera detta ämne för att se hur museer kan arbeta med queer som tema.  

 

Jag har därför valt att granska utställningen Queering Sápmi för att se hur Elfrida Bergman 

och Sara Lindquist, skaparna av projektet, arbetat med det queera. Mitt fokus har legat på hur 

det queera kan användas för att skapa en normkritisk utställning som får publiken att tänka till 

och ifrågasätt det ”normala”. 

 
Queering Sápmi är ett demokratiprojekt för och med samiska individer som på något sätt 

utmanar sexualitets- och genusnormer. Projektet lyfter fram queera samiska berättelser som 

på olika sätt visar att människan är större än mallen. Deltagarnas livsberättelser om hur 

deras identiteter tar sig uttryck och samverkar med normerna står i fokus och iscensätts med 

text och fotografi.1 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med uppsatsen är att granska hur Elfrida Bergman och Sara Lindquist arbetat med 

utställningen Queering Sápmi och hur de har använt sig av det queera för att skapa ett 

utrymme där normkritiskt tänkande står i fokus. Syftet är även att visa museer hur viktigt det 

är att arbeta normkritiskt och därav även använda sig av begreppet queer för att skapa ett 

utrymme där normer ifrågasätts.  

 

Hur förhåller sig utställningen till begreppet queer? Hur arbetade skaparna av Queering Sápmi 

med produktionen av utställningen i förhållande till begreppet?  

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Queering Sápmis hemsida, fliken ”Om QS”, författare okänd, http://queeringsapmi.com/om-qs/ , 140314. 

http://queeringsapmi.com/om-qs/
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1.2 Teori  
När Fanny Ambjörnsson i sin inledning till boken Vad är Queer? försöker närma sig 

begreppet menar hen direkt att det är mycket svårt att definiera och att alla har olika 

erfarenheter och föreställningar kring vad begreppet faktiskt innebär.2  

 
Svaret på den frågan [vad är queer] varierar utifrån var jag söker. Frågar jag en äldre person som 

vuxit upp i England eller USA blir svaret att queer betyder konstig, pervers och sexuellt 

avvikande. Vänder jag mig till en student i genusvetenskap får jag höra att queer är en teori om 

sexualitet och normalitet. Letar jag svaret bland dagens unga, politiskt engagerade svarar de att 

queer är en form av aktivism.3 

 

Ambjörnsson menar att oavsett vilket svar jag än får så behöver det nödvändigtvis inte vara 

fel. Ambjörnsson poängterar att begreppet är brett och därmed svårt att definiera. Hen menar 

helt enkelt att begreppet och teorin queer är mycket relevant i dagens samhälle, inte minst 

som teori utan också som politisk rörelse. Queer handlar om att uppmärksamma de 

förhållanden som finns i samhället rörande maktordning, sexualitet och inte minst genus. 

Queer handlar således om att ifrågasätta det som anses vara ”normalt”.4  

 

För att närma sig definitionen queer har jag valt att utgå ifrån Michel Foucaults böcker The 

history of sexuality- vol 1: An introduction och Övervakning och straff. Båda böckerna tar upp 

identitet och skapandet av dessa. Jag använder mig dock främst av boken Övervakning och 

straff som fokuserar på hur begreppet ”normal” får sitt fäste i samhället och vad detta kan 

bero på. Foucault närmar sig normalisering genom att diskutera hur makt och övervakande 

strukturer skapar ett behov av att uppträda enligt samhällsnormen. Hen menar att dessa 

normer kommer från maktstrukturer och den övervakning som sker i samhället.5 

 

Sedan använder jag mig även av Judith Butlers bok Gender trouble- Feminism and subversion 

of identity som diskuterar kön som identitet. Alltså att kön är en produktion som i samhället 

direkt skapar föreställningar om hur individer är beroende på vilket kön de har. Hen diskuterar 

även hur heterosexualitet kan skapa vissa föreställningar om vad som är manligt respektive 

                                                 
2 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer? (Stockholm, 2006) s. 9-11. 
3 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer? (Stockholm, 2006) s. 7 och 8. 
4 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer? (Stockholm, 2006) s. 9-11. 
5 Michel Foucault, The history of sexuality- vol 1: An introduction (New York, 1990), Michel Foucault, 
Övervakning och straff (Lund, 2003).  
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kvinnligt. Butler tar även upp normer och hur de kan skapa en normativ hierarki. Beroende på 

hur mycket individen passar in i samhället desto högre status har den.6  

 

Jag använder mig även av Fanny Ambjörnssons bok Vad är Queer? och henoms kapitel om 

heteronormen. Där kommer jag in på själva queerteorins kärna, alltså på hur heteronormen 

skapas? Kapitlet handlar om hur hen kan granska det som anses vara norm för att skapa sig en 

bild av hur samhället är uppbyggt. Hen diskuterar också hur heterosexualitet aldrig hade 

existerat utan homosexualitet och att det är kategoriseringar som dessa som skapar det 

normativa samhället vi lever i idag.7 

 

Jag använder mig av dessa tre teoretiker för att skapa mig en egen uppfattning av hur 

queerteori kan appliceras i utställningen Queering Sápm.  

 

 

1.3 Metod  
I den här uppsatsen har jag valt att använda mig av intervju och utställningsanalyser för att 

närma mig svaret på min frågeställning. Jag har intervjuat Elfrida Bergman som är en av 

grundarna till projektet Queering Sápmi. Syftet var att få en djupare förståelse för hur de 

byggt upp utställningen och på vilket sätt de förhållit sig till begreppet queer. Jag använder 

mig även av två utställningsanalyser och skräddarsyr dem så att de ska passa mitt 

forskningsläge. Jag kommer i denna analys att förhålla mig till ett queert perspektiv som 

bygger på Butler, Foucault och Ambjörnsson. 

 

Jag har även valt att använda mig av pronomen ”Hen”. Detta för att jag använder mig av ett 

queerteoretiskt forskningsläge som handlar om att ifrågasätta könsidentitet och inte minst hur 

en könsidentitet kan skapa föreställningar och idéer om hur en person ska vara. Jag har därav 

valt att genomgående vara könsneutral i denna uppsats.  

 

 

 

 

                                                 
6 Judith Bultler, Gender trouble- Feminism and subversion of identity (New York, 1999).  
7 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer? (Stockholm, 2006).  
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1.3.1 Intervju 
För att få en större insikt i hur utställningen Queering Sápmi skapades intervjuade jag Elfrida 

Bergman som är en av skaparna av projektet. Jag hade förberett mig genom att ha några 

frågor att förhålla mig till innan intervjun utfördes. Jag hade även läst på en del om deras 

projekt genom att granska en blogg som är kopplad till projektet. Jag har även granskat deras 

utställning som skapades i samband med insamlandet av de berättelser som var en stor del av 

själva utställningen. Det jag i huvudsak ville få fram var hur de använt sig av 

utställningsmediet och hur de arbetade med det queera perspektivet. Jag var också nyfiken på 

hur de förhöll sig till det faktum att de själva inte var samer.  

 

När jag utförde intervjun valde jag att vara en passiv deltagare. Alltså jag ställde endast frågor 

och lät informanten svara. Jag ville hålla mina egna tankar och idéer kring utställningen för 

mig själv för att få en så korrekt bild av informantens upplevelse som möjligt. Det är dock 

viktigt att ha med sig det faktum att vara helt passiv är otroligt svårt. Kroppsspråk och 

minspel kan ge personen som intervjuas en idé om hur jag ställer mig i frågan. Men även 

utseende och andra detaljer kan leda till att svaren förändras. Men sedan finns det en till 

aspekt att tänka på när det gäller intervjun. Under projektets gång och i samband med att 

museet öppnade utställningen har Elfrida Bergman varit med i ett flertal intervjuer kring 

projektet. Detta kan leda till att de frågor jag troligtvis ställer på ett eller annat vis kommit upp 

tidigare vilket säkert kan leda till att jag får ett standardiserat svar. 

 

1.3.2 Utställningsanalysen 
Jag har i denna uppsats även valt att använda mig av en utställningsanalys där jag förhåller 

mig till ett queert perspektiv. I det här fallet har jag använt mig av en variant av 

utställningsanalys som är skapad av Peter van Mensch forskare i museologi och professor i 

kulturellt arv vid Amsterdam school of art. Utställningsanalysen bygger på att jag egentligen 

ska granska museet ur sex olika nivåer. I och med att jag analyserar en specifik utställning och 

inte ett helt museum har jag endast valt att lägga fokus på delarna E till G i analysen som 

fokuserar på innehåll, utseende och kommunikation. Jag kommer även att använda mig av en 

annan utställningsanalys som egentligen använts som ett verktyg för att kunna sätta betyg på 

utställningar och används vid recensioner. Modellen är skriven av Håkan Strömberg som 

arbetar vid Göteborgs stadsmuseum. Jag kommer som sagt att även använda mig av en 
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queerteoretisk ingång i dessa analysmodeller för att skapa mig en så god bild utifrån det 

forskningsläge jag valt att utgå ifrån.  

 

1.3.2.1 Peter van Mensch analysmodell  
Peter van Mensch har skapat en utställningsmodell efter att ha insett att det finns en brist i hur 

utställningskritiker förhåller sig till utställningsanalys. Hen menar att det är viktigt att skapat 

ett teoretiskt ramverk för hur en utställning kan analyseras.8 van Mensch har därmed tagit 

fram en modell för hur en sådan analys skulle kunna se ut.  

 

van Mensch menar att det ibland är nyttigt att granska museet ur flera olika nivåer och inte 

endast utställningen i sig. Hen har därmed tagit fram en analys som går ut på att analysera 

utställningen i sex olika nivåer. Jag kommer dock som tidigare nämnt att endast använda mig 

av nivå E-G i min analys och dessa är:  
 

E. utrymmenas karaktär  

F. museipresentationernas karaktär på mellannivå  

G. museiobjektet och utställningsföremål9 

 

Punkt E fungerar enligt modellen som en slags övergång från byggnadens karaktär och 

egenskaper till att gå in mer på en specifik utställning. Det är fortfarande ett övergripande 

perspektiv som är fokus här och fokus ligger i huvudsak på hur utställningens rumsdesign är. 

Hur är storleken på utställningen och hur är dess form? Här analyseras även färg och dekor 

och hur det fungerar i förhållande till rummet. Även ljuset analyseras i den här delen av 

analysen.10 

 

Museipresentationernas karaktär på mellannivå är punk F. Här är det ämnat att granska och 

diskutera vilken strategi skaparna av utställningen använt för att närma sig ämnet. Hur har de 

valt att guida besökaren i utställningen? Finns det ett tema? Vad är det utställningen berättar 

för något? Vad är utställningens mål? Vidare går den här delen av analysen även in på att 

granska tekniken de använt, alltså är det en passiv utställningen, alltså en utställning där 

besökaren går och granskar bild och text? Eller är det en utställning där besökaren har 

                                                 
8 Peter van Mensch, Characteristics of exhibitions, 2003 (92).  
9 Sammanfattande analysmodell av Peter van Mench och Håkan Strömberg, tillhandahållen av Institutionen 
Kultur och medievetenskaper, 2014-03-08. 
10 Ibid.  
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möjlighet att själv bidra till utställningen? Är den på något sätt interaktiv? Det kan exempelvis 

vara en utställning som låter en besökare får mer aktivt vara med och delta i berättandet. En 

annan aspekt är att se om det ställs mycket frågor till besökaren vilket även är ett annat sätt av 

att engagera den som går i utställningen.11 

 

”Museiobjektet som utställningsföremål” som punkt G heter fokuserar främst för hur föremål 

och ting kan analyseras. Listan nedanför är den som van Mensch menar är ett analytiskt 

verktyg för just punkt G.12 

 
- fysiska egenskaper (textil, trä) 

- funktionella egenskaper (ingick i bondesamhället)  

- ett sammanhang (identitet främst kontextuell)  

- det idébärande (konceptuell identitet)  

föremålet representerar en idé istället för sig självt 

- det kompletta tinget (presentation av all kunskap, fakta som finns av tinget)  

- det aktuella tinget (presentation av den fakta som behövs för den roll som tinget har i 

utställningen)13 

 

Detta korta verktyg är alltså ämnat för att gå ifrån det yttre till att försöka förklara hur 

utställningsskaparna arbetat för att få fram dess roll och betydelse i utställningen.14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Sammanfattande analysmodell av Peter Van Mensch och Håkan Strömberg, tillhandahållen av Institutionen 
Kultur och medievetenskaper, 2014-03-08. 
12 Ibid. 
13 Ibid.  
14 Ibid.  



 9 

1.3.2.2 Håkan Strömbergs analysmodell ”Betyg”  
Håkan Strömbergs analysmodell används för att göra en bedömning mellan ett och fem där 

fem är det bästa och ett är det sämsta betyget. Enligt den sammanfattande analysmodellen jag 

använder mig av ska denna modell vara mindre systematisk i förhållande av van Mensch. Den 

här analysmodellen är indelad i tre huvudgrupper som är: Estetik, kommunikation och 

relevans.15 

 

Del ett handlar som sagt om estetik, alltså om utställningens utseende. I del ett finns det flera 

olika underrubriker som används vid analysen. A) Det första intrycket, B) Helhetsintrycket 

och C) Detaljerna.16 

 

Det första intrycket handlar om att granska vilket första intryck besökaren får av 

utställningen. Blir den som granskar den här utställningen häpen? Väcker den nyfikenhet och 

förväntningar, men också hur besökaren med facit i hand har uppfattat utställningen. Tanken 

är att besökarens första intryck kanske redan börjar vid en broschyr och skapar där en 

förväntan av hur utställningen ska vara. Frågan är helt enkelt, hur förhåller sig det första 

intrycket med den förväntan som finns innan besöket?17 

 

Helhetsintrycket är nästa underrubrik och handlar om att granska hur estetiken är, om den är 

genomtänkt och hur innehållet är. Det handlar också om att se hur lätt den är att hitta i, om det 

finns en enkel röd tråd att förhålla sig till. Analysen ska även granska om utställningen är 

fantasifull eller tråkig, om den är ljus eller mörk, hur den är färgsatt, om den är lätt att röra sig 

i, finns det sittplatser osv. Vidare är det tänkt att analysen ska granska utställningens detaljer. 

Alltså hur är utställningens formelement uppbygga? Vad finns det för föremål, vilka montrar 

används, finns det några modeller? Faller något i skymundan? Vilken sorts text används och 

vidare hur fungerar texten? Är de för långa, är texten lagom stor, vacker och lättläst? Hur är 

språknivån i texten och vilket tilltal har den?18 

 

Del två handlar om kommunikationen. Den här delen handlar om att se hur 

utställningsskaparna valt att förmedla det utställningen handlar om. Analysen handlar då om 

                                                 
15 Ibid.  
16 Sammanfattande analysmodell av Peter van Mensch och Håkan Strömberg, tillhandahållen av Institutionen 
Kultur och medievetenskaper, 2014-03-08. 
17 Ibid.  
18 Ibid.  
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att se om detta faktiskt kommer fram i utställningen. Del två är även den indelad i tre 

underrubriker som är A) Introduktionen, B) Berättelsen ”historien” och C) Ny kunskap.19 

 

Underrubrik A) berör introduktionen och vilken information besökaren får i början av 

utställningen. Strömberg menar att besökaren ska granska huruvida informationen är tydlig 

och ger en god bild av utställningen. Det handlar också om att besökaren redan vid 

introduktionen ska förstå vad utställningen handlar om. Alltså, får besökaren den förkunskap 

som krävs? Hur får besökaren detta och om så inte är fallet hur kan det förbättras?20 

 

Underrubrik B) är ämnad för att granska hur utställningen är uppbyggd. Finns det ett tydligt 

narrativ? Finns det en start, höjdpunkt och ett avslut? Strömberg menar att utställningen bör 

berätta en historia, övertyga besökaren om något och skapa ett intresse. Analysen avser helt 

enkelt att granska huruvida utställningen lyckas förmedla, intressera och övertyga besökaren 

om det tema den har. Den är också ämnad för att granska huruvida historierna är intressanta 

om texten korresponderar med de föremål/bilder som finns i utställningen och om 

utställningen ger ett tydligt syfte. 21 

 

Underrubrik C) berör kunskap och huruvida besökaren fått med sig något nytt. Frågor som 

Strömberg vill att besökaren ska ha med sig är bland annat vad har du som besökare lärt dig? 

Strömberg menar att just kulturhistoriska museer och utställningar är skapade i 

folkbildningssyfte eller för att väcka debatt och ett vidare intresse.22 

 

Del tre i Strömbergs analys handlar om utställningens relevans. Varför har utställningen 

producerats? Strömberg menar att kulturhistoriska museer oftast har ett stort 

förtroendekapital, alltså att det museet producerar och visar oftast kan upplevas som sant av 

besökarna. Strömberg menar att det är därför viktigt att lyfta frågan kring huruvida 

utställningen är relevant eller inte. Hen menar att det är viktigt att granska om 

utställningsämnet är relevant och att det går att se det ur flera perspektiv. Det går tillexempel 

                                                 
19 Ibid. 
20 Sammanfattande analysmodell av Peter van Mensch och Håkan Strömberg, tillhandahållen av Institutionen 
Kultur och medievetenskaper, 2014-03-08. 
21 Ibid. 
22 Ibid.  
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att granska om ämnesvalet har en koppling till de frågor och debatter som lyfts i samhället 

just nu, framgår det i utställningen varför ämnet är så viktigt?23 

 

Strömberg menar även att det är viktigt att försöka granska och analysera vinklingen av 

utställningen. Hen menar att det inte finns några neutrala berättelser. Det finns en vinkling 

och idé bakom varje produktion som är viktig att försöka se och förstå. Hen menar att det är 

viktigt att försöka se om budskapet är tydligt, genomtänkt och har en röd tråd. Är den tes som 

drivs kontroversiell? Finns det utrymme för många olika tolkningar? Det är även viktigt att 

försöka se hur kön, klass, etnicitet, normer och avvikelser är representerade.24 Det är dessa 

frågor och funderingar som Håkan Strömberg menar kan användas för att kunna bedöma en 

utställning och analysera dess innehåll för att kunna granska huruvida den är bra respektive 

dålig.  

 

 

1.4 Presentation av temat 
I uppsatsen har jag valt att beröra temat queer och hur utformningen av en utställning med ett 

tydligt queerperspektiv går till. I uppsatsen berörs även samer då utställningen jag valt att utgå 

ifrån just fokuserar på queer samisk kultur. Uppsatsen berör i stora drag representationen av 

minoriteter på museer.  

 

Jag har valt att använda mig av utställningen Queering Sápmi som har visats på Västerbottens 

museum. Mitt forskningsläge har således varit queerteori som är en välforskad teori. Dock så 

har det inte skrivits något om hur ett museum kan arbeta med begreppet och en granskning av 

hur produktionen av en queer utställning går till finns inte att hitta i litteraturen. Därför har jag 

främst använt mig av intervju med Elfrida Bergman som är en av skaparna till projektet samt 

en utställningsanalys.  

 

 

 

 

                                                 
23 Ibid.  
24 Sammanfattande analysmodell av Peter van Mensch och Håkan Strömberg, tillhandahållen av Institutionen 
Kultur och medievetenskaper, 2014-03-08. 
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1.5 Avgränsningar och källor  
Jag har valt att analysera och granska utställningen Queering Sápmi och hur den arbetar med 

begreppet queer. Jag har valt att endast fokusera på denna utställning. Jag har gjort detta 

eftersom det är den enda utställningen vars fokus legat på queer här i Västerbotten och därför 

varit den enda utställningen jag kunnat göra en utställningsanalys av. Jag anser även att 

utställningen är tillräckligt komplex och ger en god insikt i hur skapandet av den här typen av 

utställning kan gå till.  

 

Jag har vidare inte valt att analysera eller fokusera på en utställning som arbetat med 

begreppet queer som ett komplement eftersom jag varit mer nyfiken på hur ett direkt arbete 

med begreppet gått till och det är även det hela min frågeställning bygger på.  

 

Jag har valt att använda mig av queerteori som en grund för min analys. Mina centrala verk 

har i detta fall varit Michael Foucaults bok Övervakning och straff, Judith Butler Gender 

trouble- Feminism and subversion of identity samt Fanny Ambjörnsson Vad är queer?. Fanny 

Ambjörnssons verk har använts genomgående i hela uppsatsen. Jag har använt mig av dessa 

verk för att skapa mig en så bred bild av begreppet queer som möjligt.  

 

Jag har utöver dessa beskrivit queerrörelsens uppkomst och har således använt mig av 

Ambjörnssons bok Vad är queer? och Annamarie Jagose Queer Theory An Introduction som 

diskuterar de olika faserna HBTQ25-rörelsen gått igenom.  

 

Jag har även använt mig av en intervju med Elfrida Bergman som är en av grundarna till 

projektet men också en utställningsanalys skapad av Peter van Mensch och Håkan Strömberg. 

Jag har använt mig av analysen som ett verktyg för att närma mig utställningen och hur 

Elfrida Bergman och Sara Lindquist har arbetat med utställningen. Utöver detta har jag även 

använt mig av web-sidor och eget bildmaterial på utställningen för att ytterliggare närma mig 

analysen.  

 

I och med att jag utgått från författare som är välkända inom queerforskningen anser jag att de 

är källkritiskt granskade och säkra att använda för att diskutera begreppet queer. Självklart 

                                                 
25 Homo-Bi-Trans och Queerpersoner.  
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finns det fler författare jag hade kunnat använda mig av, men de flesta av dem har på ett eller 

annat sätt använt Michel Foucault samt Judith Butler som grund för sina diskussioner. 

 

1.6 Uppsatsens disposition  
I huvudkapitel två börjar jag med en historisk bakgrund till queerrörelsens framväxt. Under 

rubriken Normalitet och hur den uppstår diskuterar jag utifrån Michel Foucault hur normalitet 

uppstår utifrån boken Övervakning och straff. Bland annat diskuteras hur övervakning skapar 

normalitet samt hur kategorisering av människor skapar ett ”vi och dem”. Vidare i kapitlet 

Den samhällsproducerade könsnormen diskuterar jag utifrån Judith Butlers bok Gender 

trouble- Feminism and subversion of identity hur kön och könsnormer uppstår. Samt hur detta 

kan skapa vissa hierarkiska ordningar i samhället. Vidare diskuterar jag heteronormen och hur 

den uppstår. I detta fall har jag använt mig av Fanny Ambjörnssons Vad är queer?. Där 

diskuterar jag hur istället för att granska det ”onormala” har valt att lägga fokus på det som 

anses vara norm i dagens samhälle. I det här fallet handlar det om heteronormen.  

 

Huvudkapitel tre handlar om utställningen Queering Sápmi. Först har jag en kort beskrivning 

över hur Elfrida Bergman och Sara Lindquist kom på idén till projektet. Vidare har jag en 

beskrivning av hur utställningen såg ut och där tar jag även upp de viktigaste delarna i 

utställningen. I den delen har jag även valt att använda delar av min analys som jag gjorde av 

utställningen. Därefter diskuterar jag hur Elfrida Bergman arbetat med utställningen och hur 

deras process sett ut. Detta gör jag utifrån det intervjumaterial jag har från intervjun jag gjorde 

med Bergman. I huvudkapitel fyra diskuterar jag sedan mina slutsatser och tar upp vad jag 

kommit fram till.   
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2. Queerteorins historia  
Vad är Queerteori och vad innebär det att vara Queer? Det är viktigt att förstå varifrån 

begreppet uppkommer och hur det utvecklats till idag. Detta för att greppa varför det är viktigt 

att lyfta fram HBTQ-personer och tänka queert när utställningar byggs.  

 

Begreppet Queer började dyka upp på 90-talet i samband med den homosexuella 

frigörelseparaden i New York. Under denna manifestation skrek deltagarna slagorden ”We’re 

Here, We’re Queer, Get Used To It!”26 Det delades också ut flygblad där det stod hur HBT- 

comunityn diskriminerades och utsattes för homofoba handlingar. Det var den nybildade 

organisationen Queer Nation som stod för flygbladen.27 

 

Ambjörnsson menar att det var under just denna manifestation som queerrörelsen började 

växa fram. Hen menar att begreppet queer användes som ett nedsättande ord i början av 50-

talet för att benämna homosexuella personer. Ordet betydde under den tiden en person som 

var avvikande, knäpp och pervers. Var personer homosexuella stod de utanför normen och 

hade svårt att känna tillhörighet. Ambjörnsson menar också att HBT- personer på 70-talet 

försökte få bort benämningen queer genom att använda ordet ”gay”. Frågan är helt enkelt hur 

det kommer sig att Queer nation tyckte det var så viktigt att ta tillbaka ordet.28 

 

AnnMarie Jagose menar i sin bok Queer theory: an introduction att rörelsen kan delas in i tre 

faser. Den första fasen uppkom på 50-talet där kampen i stort sätt handlade om att hitta 

frizoner där HBT-personer kunde leva utan att utsättas för hot. Det handlade helt enkelt om att 

söka acceptans genom snällare former och att inte känna sig ensam i sin sexuella identitet. 

Den första fasen kom att kallas för the homophile movement.29 Ambjörnsson skriver i sin bok 

Vad är Queer? att det var under den här tiden som RFSL (riksförbundet för sexuellt 

likaberättigande) dök upp som en frizon för svenska HBT-personer.30 

 

Den andra fasen startade i slutet av 60-talet när amerikansk polis angrep en gayklubb vilket 

resulterade i kravaller som pågick i ett par dagar. Idag mins många HBT-personer dagen som 

Stonewall day och i princip den dagen då gay rörelsen blev politisk och mer aktivistisk. 

                                                 
26 Queer Nations hemsida, sökord: Queer nation NY, http://queernationny.org/history, 140210. 
27 Queer Nations hemsida, sökord: Queer nation NY, http://queernationny.org/history, 140210. 
28 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer? (Stockholm, 2006) s. 13-27. 
29 AnnMarie Jagose, Queer theory: an introduction (New York, 1996) s. 22-30. 
30Fanny Ambjörnsson, Vad är queer? (Stockholm, 2006) s. 13-27. 

http://queernationny.org/history
http://queernationny.org/history
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Denna mer aktivistiska rörelse kallade sig för Gay Liberationists. Istället för att söka 

acceptans och tysta ner sin egen läggning började HBT-personer istället synas mer öppet och i 

princip tvinga det heterosexuella samhället att leva med det faktum att HBT-personer fanns. 

Jagose menar att det var det aktiva motståndet som gjorde att gay rörelsen tog ett nytt kliv.31 

Ambjörnsson menar att den svenska HBT-rörelsen skilde sig från den amerikanska under just 

den perioden. Istället för att enstaka individer blev mer radikala förändrades RFSL’s struktur 

och hela riksförbundet radikaliserades. Människor var upprörda över hur homosexuallitet 

kunde vara sjukdomsstämplat, vilket det var fram till 1979, men också över tanke på att 

behöva gå och tysta ner sin egen sexuallitet. Ambjörnsson menar att gayrörelsen tillskillnad 

från den homofila rörelsen ville visa upp sig och vara stolta över att vara gay. Dock kom 

gayrörelsen att ifrågasättas för att bli allt för normaliserad och anpassad till det heteronoma 

samhället.32  

 

Ambjörnsson och Jagose menar att det var just den här splittringen som på sätt och vis ledde 

till den tredje fasen. De menar att det handlade precis som i föregående faser om ett 

generationsskifte där den yngre generationen började bli otåliga och tyckte att gayrörelsen i 

princip blivit för mesiga. De ville vara ännu hårdare och var trötta på att den äldre 

generationen försökte smälta in i majoritetsamhället och inte tog ett riktigt ställningstagande 

för att visa att HBT-personer inte var där för att passa in i den heteronormativa 

samhällsmallen utan snarare var där för att visa vilka de var. Queer nation hette föreningen 

som med sitt manifest satte ton för vad hela queer rörelsen skulle komma att bli idag.33 

 
Varför Queer?  

Okej, visst är ”gay” toppen. Det har sin plats. Men när en massa lesbiska och bögar vaknar 

på morgonen känner vi oss arga och äcklade, inte gay. Därför har vi valt att kalla oss 

queera. Att använda queer påminner oss om hur vi uppfattas av resten av världen. Det är ett 

sätt att tala om för oss att vi inte behöver vara roliga och charmiga människor som lever 

diskret och marginaliserade i den heterosexuella världen. Vi använder queer som bögar som 

älskar lesbiska och som lesbiska som älskar att vara queera. Till skillnad från GAY så 

betyder inte queer MANLIG. Och när det används för att tilltala andra bögar och lesbiska är 

det ett sätt att sluta leden och (tillfälligt) glömma våra inbördes skillnader för att bemöta en 

lömsk gemensam fiende. 34 

                                                 
31 AnnMarie Jagose, Queer theory: an introduction (New York, 1996) s. 30-44. 
32 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer? (Stockholm, 2006) s. 13-27 
33 AnnMarie Jagose, Queer theory: an introduction (New York, 1996) s. 30-44, Fanny Ambjörnsson, Vad är 
queer? (Stockholm, 2006) s. 13-27. 
34 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer? (Stockholm, 2006), s. 23. 
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2.1 Normalisering och hur den uppstår  
Under 1700-talet började samhället kategorisera allt mer. Det handlade i största utsträckning 

om att dela in, sortera och diagnostisera samhällets medborgare. Det kunde röra sig om 

personer som hade ”avvikande” sexuella beteenden och som därför blev klassificerade som 

homosexuella, hysteriska eller perversa beroende på vad det rörde sig om för avvikelse. Detta 

ledde i sin tur till helt nya kategoriseringar och inte minst nya klassifikationer av 

privatpersoners liv och vad som ansågs vara normalt kontra inte normalt. Alltså en person 

som hade sex med personer av samma kön ansågs helt plötsligt vara homosexuell, detta och 

en rad andra identitets- markörer tvingades på människor som kanske egentligen inte kände 

att de hade den identitet de blev tilldelade. Det är således de namn och benämningar som 

individer ger varandra som till stor del ligger till grund för den syn människan har på sig själv 

och det har följt med in i dagens samhälle där kategoriseringar blivit allt mer vanliga. Det 

handlar då som nu helt enkelt om att dela in människor i kategorier som krasst kan ses som 

mer eller mindre önskade. Heterosexualitet har således blivit en ledande norm i dagens 

samhälle vilket har lett till att det ses som ”onormalt” att vara homosexuell. Den 

homosexuelle uppfattas således som avvikande och därmed inte lika önskvärd.35 

 

Michel Foucault skriver i sin bok Övervakning och straff om hur hierarkier och 

maktordningar kan leda till en normaliseringsprocess. Hen diskuterar främst hur västvärldens 

länder allt mer ökat disciplineringen av sina medborgare. Foucault jämför dagens samhälle 

och hur det är uppbyggt med de fängelsemiljöer som under 1800-talet använde sig av 

övervakning för att en större kontroll på sina fångar. Fängelserna byggde på ett vaktsystem 

där fångarna aldrig visste när de var övervakade vilket ledde till den konstanta tanken på att 

vara övervakad vilket i sin tur ledde till ett ur fängelseledningens perspektiv bättre beteende. 

Senare skulle samma tanke föras vidare till arbetsplatser.36 Exempelvis läste jag en artikel 

nyligen där region Skåne valt att sätta upp webkameror i ambulanser för att personalen på 

akuten lättare skulle kunna övervaka och följa arbetet av ambulanspersonalen. Region Skåne 

menar att detta är till för att sjukvårdspersonalen ska vara bättre förberedda på patientens 

tillstånd när hen anländer till sjukhuset.37 Det Foucault talar om i sin bok handlar om att det 

                                                 
35 Michel Foucault, The history of sexuality- Vol 1: An introduction, (New York 1990) s 3-15 och 36-51. Fanny 
Ambjörnsson, Vad är queer? (Stockholm 2006) s. 35-50. 
36 Michel Foucault, Övervakning och straff (Lund, 1987) s. 171-185. 
37 Sydsvenskans hemsida, sökord: Regionen vill filma i ambulanser, http://www.sydsvenskan.se/skane/regionen-
vill-filma-i-ambulanser/ , 140224. 
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just är den här typen av handlingar som kan leda till att människor börjar bete sig annorlunda 

och att det är då normalitet kan uppstå.38 

 

Foucault menar att det är en effekt av den övervakning som dels förekommer på fängelserna 

men också på arbetsplatserna som skapar föreställningen av att vara övervakad och att den i 

sin tur leder till ett behov av att bete sig normalt.39 Jag tror att det även i många fall kan 

handla om det faktum att vi lever i ett samhälle som är allt mer uppkopplat mot Internet, våra 

mobiler kan även bidra till den här övervakande känslan som i sin tur kan leda till hur vi 

upplever normalisering. Samhällsnormerna skapas av oss själva tack vare tanken att du och 

jag i större utsträckning lätt kan ta fram telefonen och filma avvikande beteenden i staden och 

sedan posta det på Facebook eller Youtube.  

 

Ambjörnsson menar att det är just det här som är viktigt att förstå när vi diskuterar queer. Det 

handlar om att granska vad som är normalt och hur makt och övervakning kan bidra till 

normalisering av samhället. Detta bidrar sedan till att samhället börjar dela in människor i 

kategorier som blir avgörande för hur normal en person är.40 Både Foucault och Ambjörnsson 

menar att det är den här typen utav indelningar som till största del bidragit till hur människor 

ser på varandra.41  

 

Jag tror även att det bidrar till vissa förväntningar och beteenden inom de olika grupperna 

också. Hos en heterosexuell kvinna tillexempel finns det en förväntning av att den ska klä sig 

i kjol, använda smink och inte ta mycket plats. Är det däremot en homosexuell kvinna kan 

förväntningen vara tvärt om, då kan det finnas förväntningar att individen ska vara mer 

”pojkig” klä sig i byxor, inte använda så mycket smink och vara som en i ”killgänget”. Följer 

individen helt plötsligt inte dessa normer kan den bli ifrågasatt i sin tillhörighet men också av 

omgivningen. ”Men du ser inte ut som en flata” eller ”oj, har du inte smink på dig?”. Dessa 

förväntningar och föreställningar är en del av de normer vi lever med dagligen och skapar och 

projicerar på varandra.  

 

                                                 
38 Michel Foucault, Övervakning och straff (Lund, 1987) s. 171-185. 
39 Michel Foucault, Övervakning och straff (Lund, 1987) s. 171-185. 
40 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer? (Stockholm, 2006) s. 35-50. 
41 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer? (Stockholm, 2006) s. 35-50. Michel Foucault, Övervakning och straff 
(Lund, 1987) s. 171-185. 
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Det är just därför normalitet och de normer som byggs upp i ett samhälle som är så viktigt i 

queerteorin. Det handlar om att granska det normala och se strukturer i det som vi sedan ska 

kunna belysa och arbeta med för att motverka exempelvis heteronormativitet som annars har 

ett ganska stort utrymme i dagens samhälle. Detta inte minst i utställningar som faktiskt är ett 

medium som projicerar en form av samhällsbild och inte allt för sällan glöms det 

ickenormativa bort. Queerteori är egentligen ett annat perspektiv på hur individer och 

samhället kan granska kultur, identitet och det samhälle vi lever i.  

 

2.2 Den samhällsproducerade könsnormen 
Könsnormer och hur de uppkommer är även detta en stor del i queerteorin och har oftast en 

anknytning till Michel Foucaults teorier kring normer, makt och hur dessa samverkar. En 

annan teoretiker som skrivit om könsnormer och hur kön egentligen är producerat är Judith 

Butler.  

 

Judith Butler frågar sig hur det biologiska könet uppkom och varför vi i samhället har en 

sådan stark tanke kring hur kvinnor och män ska vara. Butler menar att det biologiska könet 

oftast direkt knyts till hur en individ uppfostras och vilka förväntningar som finns. Är det en 

flicka så ska hon helt enkelt automatiskt vara feminin och förväntas gilla vissa ”tjejiga” saker 

och ha ett visst ”tjejigt” beteende. Det samma gäller killar och förväntningar som finns kring 

maskulinitet. Det finns en förväntan hos samhället att exempelvis män ska bete sig på ett visst 

sätt. Samtidigt menar Butler att det finns en skillnad mellan kön alltså det biologiska som 

människan föds med och kön som i samhällets förväntningar och föreställningar kring 

beteenden så som maskulinitet och femininitet. Alltså människan har den kropp som den föds 

i som har ett biologiskt kön. Samtidigt har vi ett annat kön som byggs upp på normer och 

föreställningar som alltså är producerade av samhället.42 

 
When the constructed status of gender is theorized as radically independent of sex, gender it self 

becomes a free-floating artifice, with the consequence that man and masculinity might just as 

easily signify a female body as a male one, and woman and feminine a male body as easily as a 

female one.43 

 

Butler talar om förutfattade meningar och hur det i många fall styr de fördomar samhället har 

kring det som inte anses vara en norm. Hen menar att det är viktigt att tänka efter och 
                                                 
42 Judith Butler, Gender trouble- Feminism and subversion of identity, (New York, 1999) s. 9-11 och 22-33. 
43 Judith Butler, Gender trouble- Feminism and subversion of identity, (New York, 1999) s. 10.  
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ifrågasätta sin egen tanke innan ens egen förutfattade mening tar överhand. Butler talar även 

om oron och rädslan över det som anses vara ”onormalt” och att det inte allt för sällan leder 

till att det blir otänkbart att bryta mot normen, vilket inte allt för ofta kan leda till att 

människor undviker att röra sig utanför samhällets normer. Det leder till att det blir otänkbart 

att exempelvis ha sex med en person av samma kön eller tillexempel för en man att använda 

smink. En person som tillexempel ser sig själv som heterosexuell kan leda till att den 

personen som individ har ett ramverk att förhålla sig till, men så fort någon ifrågasätter det 

ramverket börjar personens identitet och den bild personen har av sig själv att falla isär. Detta 

menar Butler i sin tur leder till att den identitet personen känner sig hemma i helt plötsligt 

blir väldigt viktig att behålla. Men det leder även till att personens omgivning måste vara den 

samma som personens egen för att den ska kunna upprätthålla och inte behöva ifrågasätta sin 

egen identitet.44 

 

I ett annat avseende har det i dagens samhälle blivit mer viktigt att ifrågasätta normer, detta i 

och med att rädslan i sin tur ofta kan leda till en negativ utveckling. Jag tycker att man kan se 

denna trend bland annat i de nya anti- gay- lagarna som dykt upp i Ryssland och Uganda. Om 

jag granskar Butlers teori som berör rädsla för att ställa sig utanför normen som istället leder 

till ett behov av att styra hur individer ska bete sig för att passa in i samhället. Passar inte 

personerna in i de ramverken kan det bli som i Ryssland där människor kan få fängelsestraff 

för att ha spridit homosexuell propaganda. Eller som i Uganda där det kan leda till ett 

dödsstraff.45 En koppling kan även ses mellan Foucaults tankar kring makt och övervakning i 

tillexempel Uganda där rädslan för personer som går emot det normala har hängts ut i 

tidningar som ”topp 200 homosexuella”. Detta efter att Ugandas president skrivit under den 

ifrågasatta antihomolag som förbjuder homosexuella och homosexuella handlingar. Ser jag 

till Foucaults teori syns tydligt hur makt och övervakning samspelar för att minska 

öppenheten för HBTQ-personer och vidare till Butlers teori kring rädslan för det som inte 

passar inom samhällsnormen. I det här fallet handlar det om den heterosexuella normen.46   

 

Butler skriver även om vikten av det här samtalet i och med att de i dagens samhälle finns 

fler identiteter än tidigare. Butler menar att det helt enkelt blivit allt viktigare att ifrågasätta 

                                                 
44 Judith Butler, Gender trouble- Feminism and subversion of identity, (New York, 1999) s. 9-11 och 22-33. 
45 Judith Butler, Gender trouble- Feminism and subersion of identity, (New York, 1999) s. 9-11 och 22-33. 
46 SVT:s hemsida, sökord: Homosexuella hängs ut i Uganda, http://www.svt.se/nyheter/varlden/tidning-i-
uganda-hanger-ut-homosexuella, 140224. 

http://www.svt.se/nyheter/varlden/tidning-i-uganda-hanger-ut-homosexuella
http://www.svt.se/nyheter/varlden/tidning-i-uganda-hanger-ut-homosexuella
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normer och föreställningar vi har kring kön och könsidentitet för att motverka sådana 

fördomar som ger sig uttryck i tillexempel Ryssland och Uganda.47  
 

This issue has become more acute as we consider various new forms of gendering that have 

emerged in light of transgenderism and transsexuality, lesbian and gay parenting, new butch 

and femme identities. When and why, for instance, do some butch lesbians who become 

parents become “dads” and others become “moms”?48 

 

Samhällets behov av att placera människor i fack efter kön skapar problem för dem som inte 

vill identifiera sig som varken kvinna eller man. Det är just att bryta normen och vara mellan 

två könsstereotyper som skapar frågan kring kön. Butler menar att könsstereotyper och 

normativ heterosexuallitet kan ha en sammankoppling samtidigt som hon menar att det inte 

alltid behöver vara så utan att det likväl kan handla om en samhällshierarki som bygger på 

normativitet oavsett sexualitet. Beroende på hur mycket en individ lever upp till normer desto 

bättre passar personen in i samhället och blir mindre ifrågasatt. Men så fort en individ går 

emot dessa normer blir den allt mer ifrågasatt av samhället. Det innebär helt enkelt att en 

individ kan vara heterosexuell men så fort individen inte följer de föreställningar och 

förväntningar av hur den ska bete sig som heterosexuell förlorar personen trovärdighet och 

blir mer ifrågasatt. Personen har helt enkelt inte samma samhällsstatus som den hade haft om 

den passat in i samhällsnormen.49 
 

2.3 Heteronormen 
Queerteori handlar om normbildning och att ifrågasätta normerna, alltså kring frågan om hur 

den normativa heterosexualiteten uppstår. Ambjörnsson menar att queerteorin inte tar den 

normativa heterosexualiteten för given som gjorts i tidigare forskning utan här fokuseras 

forskningen på hur den skapas, framställs och upprätthålls. Det är även viktigt att poängtera 

att det inte handlar om människors sexuella preferenser utan istället det som skapar 

heteronormativitet. Genusforskningen handlar helt enkelt om att problematisera och att 

ifrågasätta heterosexualiteten som norm. Eller varför det heterosexuella levandsättet framstår 

som det bästa sättet att leva i samhället.50 

 

                                                 
47 Judith Butler, Gender trouble- Feminism and subversion of identity, (New York, 1999) s. 9-11 och 22-33. 
48 Judith Butler, Gender trouble- Feminism and subversion of identity, (New York, 1999) s. XI 
49 Judith Butler, Gender trouble- Feminism and subversion of identity, (New York, 1999). s. 9-11 och 22-33. 
50 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, (Stockholm, 2006) s. 51-72. 
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Heteronormativiteten kan ta sig olika uttryck beroende på tid och plats. För 30 år sedan 

synliggjordes den genom att homosexualitet fortfarande klassificerades som ett 

sjukdomstillstånd. Idag synliggörs den till exempel av att hatbrotten mot HBT-personer snarare 

ökar än minskar.51 

 

Det är just den typen utav företeelser som kan granskas när queerforskningen granskar 

heteronormen. Den här typen av forskning menar Ambjörnsson inte är helt ovanlig inom 

samhällsvetenskaplig forskning. Dock är queerforskningen och forskning kring 

heteronormativitet relativt ny. Detta beror till största delen på att forskning kring sexualitet 

sedan 1800-talet legat hos den medicinska forskningen. Det handlade om att sexualitet och 

sex oftast knöts ihop. Därmed låg fokus främst på den biologiska delen och inte den 

normkritiska forskningen som det idag gör. Därav har sexualiteten och den här typen av 

normkritiskt granskande tyvärr inte varit en prioritering.52 

 

För cirka 100 år sedan uppkom kategorin heterosexualitet i Europa, vilket var ungefär 

samtidigt som begreppet homosexualitet dök upp. Heterosexualitet innebar under denna 

period att personer av motsatt kön hade sex med varandra för njutningens skull och inte för 

att skapa barn. På den tiden ansågs detta vara perverst och inte något att uppmuntra i 

samhället. Ambjörnsson menar att det samtidigt inte var en identitet som hetero- och 

homosexualitet är idag, det innebar helt enkelt att du hade en avvikande böjelse. Det var i 

början av 1900-talet som det heterosexuella levnadssättet blev allt mer positivt. Sakta men 

säkert påbörjades en normaliseringsprocess där heteronormen blev allt starkare och mer 

accepterad i samhället. Samtidigt låg homosexualiteten kvar och ansågs fortfarande vara en 

perversion. I och med att heterosexualiteten blev allt mer accepterad skapades också nya 

gränsdragningar som gjorde att nya normer skapades. Ambjörnsson menar att detta syns i hur 

borgarklassen strävade efter att upprätthålla den rätta sortens heterosexualitet, samtidigt som 

de ansåg att över- och underklassen var sexuellt ohämmade och därmed betraktade 

homosexualitet som något förkastligt. Därmed skapades det en ny syn på hur heterosexuella 

skulle leva sina liv. Ambjörnsson menar att detta syns i dagens normer där tvåsamhet mellan 

man och kvinna anses vara det ”normala”. Den normaliseringsprocess som skapades av hur 

samhällsmedborgare skulle leva sina liv gjorde att det blev allt hårdare att vara homosexuell. 

Det ansågs onormalt att ha sexuellt umgänge med en person av samma kön. Detta har i sin 

                                                 
51 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, (Stockholm, 2006) s. 52. 
52 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, (Stockholm, 2006) s. 51-72. 
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tur lett till att förföljelse, bestraffning och diskriminering följt de personer som kategoriserats 

som icke hetero.53  

 

Idag ses uppdelningen mellan homo- och heterosexuella som en självklar företeelse för 

många. Även de ramverk som finns som skapats i och med att skillnaden uppkom ses idag 

som en självklarhet hos många. Samtidigt är det viktigt att tänka på att den här företeelsen är 

relativt ny och att den således inte alltid har funnit. I samband med att samhället började 

sjukdomsförklara människor och ramverk skapades för vad som anses som normalt och inte 

normalt så har det lett till vissa självklarheter som nu queerteorin försöker reda ut och förstå 

varför det är så. Ambjörnsson menar att det är viktigt att förstå att det som ansågs vara 

normalt på 1800-talet idag kanske ses som extremt konstigt idag. Detta innebär att förståelsen 

för sex och sexualitet ständigt är i förändring och i ständig diskussion. Exempel på detta är 

samtyckeslagarna som skapar diskussioner idag, samt de diskussioner som förs kring vad sex 

faktiskt innebär.54  

 

Ambjörnsson skriver också att det är viktigt att förstå det faktum att det finns vissa normer 

kring vad det innebär att vara homo- och heterosexuell. För att vara heterosexuell måste 

personen ha sex/vara förälskad i någon av motsatt kön. Det innebär att det inte bara är 

gränser mellan hetero- och homosexuella som är relevanta, utan också det faktum att det 

finns gränser mellan kvinnor och män. Precis som Butler diskuterar finns där en förväntan på 

hur en person ska se ut och bete sig som hetero- respektive homosexuell, alltså att samhället 

bygger upp ett ramverk med förväntningar och föreställningar. Samtidigt avviker människor 

troligtvis på flera punkter i de förväntningar som finns kring hur människan ska agera och se 

ut som homo- eller heterosexuell. Detta gäller självklart andra saker också, så som en persons 

preferens för musik skapar förutfattade meningar om vem den personen är. Även den 

personens kosthållning och inte minst personens utseende skapar också fördomar och 

förväntningar på hur den ska bete sig.55 

 
 

 

 

 

                                                 
53 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, (Stockholm, 2006) s. 51-72. 
54 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, (Stockholm, 2006) s. 51-72. 
55 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, (Stockholm, 2006) s. 51-72. 
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Ingen av dessa preferenser får samma genomslag för människors syn på oss, som det faktum att 

vi har sex med människor av samma eller motsatt kön. I samma stund vi talar om på jobbet att 

det inte är en pojkvän utan flickvän som åker med på semestern, aktiveras en rad idéer om hur vi 

lever, klär oss, vad vi lyssnar på för musik, hur vi upplevt vår tonårstid och om vi gillar att 

sminka oss eller inte.56 

 

Det Ambjörnsson talar om i citatet är det faktum att heteronormen är så pass indoktrinerad i 

vårt samhälle idag att det oftast tas förgivet att en individ kanske lever i en samkönad 

relation. Men inte minst finns det förväntningar på hur en individ ska agera som 

heterosexuell också. Det finns en förväntan att den ska leva i ett monogamt förhållande och 

att det kommer att finnas förväntningar på hur den ska uppträda som kvinna eller hur 

individen som man ska bete sig. Det finns helt enkelt en rad olika fördomar och ramverk av 

förväntningar hos samhället om jag till exempel annonserar att jag är i ett förhållande med en 

annan kvinna så kommer bemötandet emot mig förändras, även om personerna är positivt 

inställda till HBTQ-personer och vårt levnadssätt så kommer det alltid att finnas någon 

förutfattad mening kring hur jag lever mitt liv. 

 

Ambjörnsson menar att den här tydliga indelningen gör att många människor till slut kan 

känna sig låsta i sin sexualitet. Många som förefaller tillhöra dessa olika sexualiteter känner 

sig inte riktigt hemma i de ramverk och i de fördomar som produceras. Detta syns tydligast 

hos de som identifierar sig som bisexuella eller hos de som lever polyamoröst. De kan känna 

sig obekväma i de föreställningar som de förväntas leva upp till. Exempelvis kan en man som 

lever med en annan man känna påtryckningar att älska schlager, mode och vara fjollig fastän 

hen faktiskt är helt tvärt om. Eller en kvinna som lever i ett förhållande med en man kan 

känna sig påtvingad att leva i en tvåsamhet för att den förväntningen finns där.57 

 

Det är just den här typen av fördomar som skapar heteronormer och föreställningar kring vad 

som är mer accepterat i samhället. Detta syns inte minst i den hirarkiska ordningen som 

Butler talar om. Alltså är en individ en heterosexuell cis-person (en person vars juridiska kön, 

biologiska kön, könsuttryck och könsidentitet alltid hänger ihop och alltid passar in i normen. 

Begreppet har inget med läggning att göra) så passar den personen in väldigt bra i de ramverk 

                                                 
56 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, (Stockholm, 2006) s.60.  
57 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, (Stockholm, 2006) s. 51-72. 
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som samhället byggt upp. Sedan om individen börjar gå ifrån normen mer och mer desto 

längre bort ifrån det som anses normalt hamnar den personen.  

 

Idag menar Ambjörnsson att det ramverket börjat försvinna. Vilket till viss del stämmer. Idag 

kan inte personer dömas till döden för att leva ett homosexuellt liv i Sverige tillexempel. Men 

å andra sidan finns det fortfarande lagar och regler som gör det svårare för HBTQ-personer 

att adoptera. Även om lagen idag säger att samkönade par får adoptera menar många byråer 

att det är svårt och att de är rädda att länderna de tar emot barn ifrån ska bli rädda och sluta 

adoptera bort barn till Sverige för att landet ställer sig positivt till att HBTQ-personer ska få 

adoptera. 58 

 

Ett annat exempel är tvångssteriliseringen av transpersoner som ville genomföra 

könskorrigering och som förekom fram till december 2012. Enligt Europakonventionen är 

den här typen av krav olagliga och anses som förkastliga. Detta har inneburit att den Svenska 

staten nu troligtvis kommer tvingas betala skadestånd till de transpersoner som genomgått 

könskorrigering och blivit steriliserade.59 

 

Ambjörnsson menar att det samtidigt är de lagar och regler som efterlever heteronormen. 

Utan att det också handlar till största delen handlar om hur människor agerar och beter sig. 

Hen menar att ett exempel på detta är det våld som HBTQ-personer utsätts för i samhället. 

1999 utsattes var fjärde HBTQ-person för hot och våld, år 2004 har den siffran fördubblats. 

Ambjörnsson menar också att det finns en allmän tro att det främst är rasister som tillhör vit-

maktgrupper som orsakar detta våld och hot. Men det är snarare personer som befinner sig i 

den utsattas omkrets så som, släkt, klasskamrater, grannar, myndigheter och kollegor. 60 

 

Det som är viktigt att förstå är att heterosexualiteten aldrig hade uppstått om det inte fanns en 

motsatts, alltså homosexualiteten. Det hade inte funnits något som är att föredra om den här 

uppdelningen aldrig förekommit, och det är just detta som queerteorin vill komma åt. Hetero- 

och homosexualitet är en historisk och kulturell konstruktion som bildats av samhället. 

Heterosexualiteten kan helt enkelt inte existera utan sin motsats. Skulle gränserna flyttas för 

innebörden av homosexualitet förändras även uppfattningen av vad det innebär att vara 
                                                 
58 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, (Stockholm, 2006) s. 51-72. 
59 DN’s hemsida, sökord: Sverige måste ge skadestånd till tvångssteriliserade, http://www.dn.se/debatt/sverige-
maste-ge-skadestand-till-tvangssteriliserade/ , 140306.  
60 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, (Stockholm, 2006) s. 51-72. 

http://www.dn.se/debatt/sverige-maste-ge-skadestand-till-tvangssteriliserade/
http://www.dn.se/debatt/sverige-maste-ge-skadestand-till-tvangssteriliserade/
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heterosexuell. Ambjörnsson menar att det är just normen kring heterosexualitet är extremt 

sårbar. Hen menar att heteronormen konstant måste upprätthållas som idealet för att kunna 

vara starkast.61 Exempel på sådana företeelser visas inte allt för sällan i reklam, där 

heteronormativiteten framställs som den absoluta, oftast i form av kärnfamiljen. Eller i 

romantiska komedier där kärleken mellan en kvinna och en man är normen. Självklart finns 

det undantag, men viktigt att komma ihåg är att det fortfarande rör sig om majoriteten av 

media inriktar sig på just heteronormativiteten. Alla dessa normer och föreställningar är helt 

enkelt i slutändan en föreställning och att det inte finns något grundideal, utan allt bygger på 

samhällets uppbyggda normer.  

 
Och eftersom det, enligt ett queerperspektiv, inte existerar ett ursprungligt ideal att leva upp 

till, blir strävan efter det ”riktiga”, ”normala” och ”självklara” alltid ett sårbart och tämligen 

ofruktsamt projekt. Ambivalensen skulle därmed vara en produkt av själva uppdelningen i 

bra-dålig, ideal-kopia.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
61 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, (Stockholm, 2006) s. 51-72. 
62 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, (Stockholm, 2006) s. 69. 
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3. Queering Sápmi 
Queering Sápmi är ett projekt som skapats av Elfrida Bergman och Sara Lindquist. Projektet 

delägs av Sáminuorra, som är den största samiska ungdomsorganisationen och som främst 

arbetar för unga samers rättigheter och för att unga runt om i norden ska ha möjlighet att 

träffas och umgås, och Ögonblicksteatern som är en av Sveriges äldsta fria teatergrupper. 

Ögonblicksteatern kommer senare att skapa en föreställning som baseras på de berättelser 

som Queering Sápmi tagit del av.63  
 

Queering Sápmi är ett demokratiprojekt för och med samiska individer som på något sätt 

utmanar sexualitets- och genusnormer. Projektet lyfter fram queera samiska berättelser som 

på olika sätt visar att människan är större än mallen. Deltagarnas livsberättelser om hur 

deras identiteter tar sig uttryck och samverkar med normerna står i fokus och iscensätts med 

text och fotografi.64 

 

För att få ett grepp kring projektet frågar jag mig varför Bergman och Lindquist valde att 

skapa det? Men också hur de använde sig av begreppet queer och hur det var att arbeta med 

begreppet som bas för sin utställning. Bergman menar att projektet startade med en 

diskussion om hur det är att vara en minoritet. Bergman och Lindquist ser sig själva som 

queer och har egna erfarenheter av hur det är att vara en minoritet och den känslan kunde till 

stor del stämma överrens med den uppfattning som deras samiska bekanta hade om hur det är 

att vara same. Nedan är ett utdrag från Queering Sápmis hemsida över de likheter de kunde 

finna mellan de båda minoriteterna.65  

 

 Both samis and queers often have a strong community, it is often very important for the individuals and 

for how they live their lives and what choices they make in life. 

 Both queers and samis often have to”represent” – to tell people who are not in the same group ”how it 

is”. ”Oh tell me! How is it to be sami? What do you think of the wolf-conflict?” Oh tell me! How is it to 

be lesbian? How do you do when you have sex?”. Tiresome. And as if anybody could speak for a big 

group? 

 Both samis and queers are objectified and seen as ”exotic” by the normative society. The normative 

society visit “Sami land” or look at the Pride Parade with big eyes and think it is soooo amazing, feel 

open minded and a little bit like better knowing people. 
                                                 
63 Queering Sápmis hemsida, fliken ”Om QS”, författare okänd, http://queeringsapmi.com/om-qs/, 140314. 
64 Queering Sápmis hemsida, fliken ”Om QS”, författare okänd, http://queeringsapmi.com/om-qs/ , 140314. 
65 Queering Sápmis hemsida, sökord: Why Elfrida and Sara are doing this project, http://queeringsapmi.com/pa-
gang/page/7/ , 140318. 

http://queeringsapmi.com/om-qs/
http://queeringsapmi.com/om-qs/
http://queeringsapmi.com/pa-gang/page/7/
http://queeringsapmi.com/pa-gang/page/7/
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 The groups of samis and queers suffer a bigger percentage of mental illnesses and depressions. 

 Queers and samis still fight for their human rights. 

 The UN criticize [sic] Sweden and (and some of the other sami countries) both for how they treat 

LGBT-people, and samis.66 

 

 
När de väl konstaterat att det fanns många olika likheter så började de reflektera över hur det 

var att både vara same och queer? Hur funkade det, hur var det att representera två 

minoriteter? Det var i den här stunden som projektidén började formas.67  

 

3.1 Utställningen 
Utställningen Queering Sápmi handlar om hur det är att vara same och queer och hur det är 

att tillhöra två minoriteter. Dess huvudsakliga syfte är att få besökaren att ifrågasätta de 

normer och föreställningar som samhället är uppbyggt på. Introduktionstexten fungerar 

därför som ett sätt att uppmana besökaren att ha ett normkritiskt perspektiv när de går i 

utställningen och försöka utmana sina egna normer och föreställningar om vad som anses 

vara ”normalt” och därigenom möta sina egna fördomar.  

 

Utställningen består av flera skärmar med text och bild som är monterade på dem, detta för 

att den ska vara enkel att flytta på i och med att den är ämnad som en vandringsutställning. 

Utställningen kan där med ses som en passiv utställning där besökaren är tänkt att läsa och ta 

till sig informationen som ges och inte deltagande.68 

 

Det är privata berättelser som queera samer skickat in till Bergman och Lindquist som 

utställningen bygger på. Därmed är hela utställningen fylld med berättelser, de är inte 

kopplade ihop med bilderna som hänger på väggen. Detta menar Bergman att de fått mycket 

kritik för, att de valt att använda text som sitt huvudmedium.69 Enligt Strömbergs 

analysmodell som jag utgått ifrån går det att tolka detta som ogenomtänkt, samtidigt visar 

                                                 
66 Queering Sápmis hemsida, sökord: Why Elfrida and Sara are doing this project, http://queeringsapmi.com/pa-
gang/page/7/ , 140318. 
67 Queering Sápmis hemsida, sökord: Why Elfrida and Sara are doing this project, http://queeringsapmi.com/pa-
gang/page/7/ , 140318. 
68 Sammanfattande analysmodell av Peter Van Mench och Håkan Strömberg, tillhandahållen av Institutionen 
Kultur och medievetenskaper, 2014-03-08. 
69 Intervju med Elfrida Bergman, 140218. 

http://queeringsapmi.com/pa-gang/page/7/
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van Mensch modell som delvis granskar helheten och delvis detaljerna att det därmed kan 

vara ett tydligt grepp och ställningstagande som Bergman och Lindquist gjort.70  

 

Bergman menar att den hjälp de haft tillgång till för att kunna kapa och strukturera upp 

berättelserna och textmassan som insamlingsprocessen resulterat i har de så gott som struntat 

i. Bergman menar att det inte är textmassan som gör utställningen bra eller dålig, utan det 

handlar i huvudsak om innehållet. Samtidigt kan jag med hjälp av båda modellerna avgöra att 

textmassan utgör en allt för stor del av utställningen vilket kan vara problematiskt. Besökaren 

kan därmed få problem att ta till sig den stora informationen vid ett enstaka besök.71 

 

Vidare menar Bergman att de tips de fått av personalen på Västerbottensmuseum har de i 

många fall inte heller brytt sig om. Det handlar i huvudsak om textmassa och hur de ska 

kunna skapa en röd tråd i utställningen för att hjälpa besökaren att hitta rätt. Bergman berättar 

att det viktigaste var att få deltagarnas röster hörda och att de därför i många fall valde 

budskapet framför utformningen. Även det faktum att de valt att inte koppla citat (det sagda 

ordet) till bild (personen som sagt orden) har varit något som de kritiserats för. Bergman 

menar att det varit viktigt att frikoppla citaten för att de inte ska vara tydligt kring vem som 

sagt vad. Detta menade Bergman var en del i det queera tänket, att det helt enkelt inte hade 

någon större betydelse vem det som sagt orden.72 En möjlig tolkning är av henoms svar är en 

omedveten queer försvarsstrategi. Ingen ska veta vem som sagt vad för att slippa repressalier 

vilket queerpersoner ofta råkar ut för i ett heteronormativt samhälle. 

 

Berättelserna är i sin tur varierade. Många deltagare vittnar om överfall medan andra berättar 

om stöd och kärlek. Variationen av högt och lågt gör att utställningen inte känns tung men att 

den självklart på många sätt präglas av sin tyngd. Inte minst i ett hörn där besökaren måste 

tränga sig förbi för att komma in i den delen av utställningen där berättelserna är mörkare och 

en bild av en person som håller en pistol mot huvudet är det första besökaren möts av. 

Belysningen i den delen av utställningen är dessutom dämpad tillskillnad från flera andra 

delar av utställningen. Detta kan enligt analysmodellerna ses som ett grepp de använt för att 

ändra känslan i utställningen. Det kändes som att ”gå in i garderoben”. Den här typen av 

                                                 
70 Sammanfattande analysmodell av Peter van Mensch och Håkan Strömberg, tillhandahållen av Institutionen 
Kultur och medievetenskaper, 2014-03-08. 
71 Sammanfattande analysmodell av Peter van Mensch och Håkan Strömberg, tillhandahållen av Institutionen 
Kultur och medievetenskaper, 2014-03-08. 
72 Intervju med Elfrida Bergman, 140218. 
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grepp gör att besökaren får en känsla av vad som kommer berättas.73 Detta kändes dock 

ganska otydligt när jag gick i utställningen vilket Bergman också vittnar om. Hen menar att 

det inte alltid har varit uppenbart hur de arbetat med sin tematik. Hen påstår att de försökt 

tematisera de olika skärmarna med egna arbetsrubriker så som ”kärlek” och ”tystnad”. Först 

var de inne på att skriva ut sina rubriker men ändrade sig och menade att det kändes för 

uppenbart.74 Detta kommer dock inte fram när jag analyserar utställningen enligt modellerna, 

jag ser utställningen snarare som oerhört fri och att det är en stor blandning av högt och lågt. 

Jag tror dock inte att tematiken varit särskilt avgörande utan att innehållet snarare vägt 

tyngre, vilket Strömbergs analys tydligt visar när utställningens berättelser blir viktigare än 

utformningen.75  

 

Utställningens utformning är egentligen inte att föredra. Den har på tok för mycket text vilket 

gör att besökaren ganska snabbt tappar intresset precis som Bergman vittnar om.76 Men 

frågan är om detta egentligen är det viktigaste? I det här fallet tror jag inte det. Det är snarare 

så att innehållet är så pass viktigt att det hade varit svårt att minska i textmassa och samtidigt 

behålla variationen som finns i den. Utställningen har även lett till att queera samer numera 

har ett utrymme att vara i, där de syns och hörs. Det var just detta som projektet Queering 

Sápmi egentligen var ute efter och företrädarna för projektet valde helt enkelt att göra en 

utställning för att få fram sitt budskap.77 

 

3.2 Utformningen av projektet  
När jag intervjuade Bergman om utställning berättar hen att hen först hyste en ganska naiv 

inställning till projektet. Till att börja med var det viktigt att tänka om vad gäller queer. 

Begreppet har oftast ett vitt västerländskt perspektiv vilket i många fall kan vara svårt att 

översätta till den samiska kulturen. Där har människor i många fall levt på ett annat sätt som 

helt enkelt inte går att översätta. Bergman tar upp ett exempel om hur det på 50-talet var 

vanligt att kvinnan gick hemma och mannen arbetade i ett Svenskt samhälle. Detta är något 

som idag ses som en form av förtryck. Bergman menar att den samiska kvinnan inom 

                                                 
73 Sammanfattande analysmodell av Peter van Mensch och Håkan Strömberg, tillhandahållen av Institutionen 
Kultur och medievetenskaper, 2014-03-08. 
74 Intervju med Elfrida Bergman, 140218. 
75 Sammanfattande analysmodell av Peter van Mensch och Håkan Strömberg, tillhandahållen av Institutionen 
Kultur och medievetenskaper, 2014-03-08. 
76 Intervju med Elfrida Bergman, 140218. 
77 Sammanfattande analysmodell av Peter van Mensch och Håkan Strömberg, tillhandahållen av Institutionen 
Kultur och medievetenskaper, 2014-03-08. 
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renskötseln ofta också är hemma medan mannen exempelvis är ute och arbetar. Men bara för 

det var inte den samiska kvinnan förtryckt. Hon hade mycket mer makt och var chef över 

gården och tog hand om hela den biten. Kvinnan i det svenska samhället hade helt enkelt inte 

samma typ av makt. Den samiska kvinnan hade ett betydligt större tolkningsföreträde än vad 

typiska 50-tals kvinnan från det svenska samhället hade.78 Samtidigt är det viktigt att förstå 

att innan industrialiseringen av det svenska samhället levde de flesta bönder på ungefär 

samma sätt som de samiska renskötarna lever idag.  

 

Den problematiken har varit extremt viktig i arbetet med Queering Sápmi. Bergman menar 

att en självdefinition blev viktig. Hen menar att så fort det handlade om att bryta mot en norm 

vad gäller kön och sexualitet så kunde det mer eller mindre falla under begreppet utan att 

egentligen aldrig ens vetat vad det egentligen innebar. Bergman menar att i tillexempel 

Finland och Norge finns inte begreppet vilket kan göra det svårt att faktiskt förstå och greppa 

innebörden. Därför fick de sätta upp ett ramverk som skulle hjälpa till att få en ganska krass 

översikt över vad begreppet innebär.79  

 

Bergman menar att det även varit viktigt att inte fastna i det exotiska. Alltså att varken det 

samiska eller det queera på något sätt skulle bli exoticerat. Hen menar att det främst handlade 

om att avkolonialisera sin egen blick av vad det samiska innebar för att inte fastna i den 

samhällsproducerade bilden som annars lätt sker. Det samma gällde bilden av det queera.80 

 

Detta anser jag kommer fram tydligt vid Strömbergs analysmodell. När jag gick i 

utställningen märktes det att den typiska exoticerade utställningen inte var närvarande i 

samma utsträckning som det kanske annars vanligtvis kan vara. Emellanåt kunde jag snarare 

få upplevelsen av att helhetsintrycket i utställningen gjorde att det samiska försvann vilket till 

viss grad kan vara problematiskt. Utställningen handlar trots allt om samiska queera 

personer. Enligt Peter van Mensch är detta en medveten strategi från utställningsmakarnas 

sida för att inte försöka lyfta fram det exotiska vad gäller såväl det queera som det samiska. 

Jag tycker dock att det samiska nästan hamnar i skymundan och att det är det queera 

perspektivet som styr utställningen. 81 

                                                 
78 Intervju med Elfrida Bergman 140218.  
79 Intervju med Elfrida Bergman 140218. 
80 Intervju med Elfrida Bergman 140218. 
81 Sammanfattande analysmodell av Peter van Mensch och Håkan Strömberg, tillhandahållen av Institutionen 
Kultur och medievetenskaper, 2014-03-08. 
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Det var viktigt att få in flera olika perspektiv. Exempelvis har utställningen med en man som 

identifierar sig som heterosexuell men samtidigt kan se sig själv som queer. Bergman menar 

att i och med att han är renskötare och lever sitt liv som hetero så har han en hög status och 

att det därför kändes otroligt skönt att få in det perspektivet också. Bergman menar att han 

stod upp för mänskliga rättigheter och kunde själv se hur normerna som finns i samhället har 

begränsat honom vilket gjort att hans berättelse har varit extremt viktig för att nå ut till en 

bredare publik. Men det var även viktigt att alltid tänka på hur utställningen porträtterades, 

att den inte skulle bidra till en exoticering av varken det samiska eller det queera. Det var helt 

enkelt viktigt att hela tiden ha i åtanke att det faktiskt kan skapas nidbilder av minoriteter. 

Det var just detta som Queering Sápmi produktionen hela tiden brottades med. Ett exempel 

var skärmarna som bilderna och texten skulle hänga på. Ett tag var det en hel del renar på 

dem menar Elfrida. Hen säger att det var just den här typen av utformning som kunde leda till 

en större exoticering av en redan exoticerat folk. Renarna tillhör en sådan liten del av det 

samiska idag, så det var viktigt att få in naturen men också stadslivet och den sidan av det 

samiska. På många sätt blev det som att queera det samiska. Alltså att de helt plösligt 

granskade det som i det här fallet uppfattades som norm av det normerande samhället.82 

 

Det var svårt att hitta en balans vilket de märkte i kritiken de fick av HBTQ-personer runt om 

i Norden. Vissa tyckte de varit för mesiga medan andra tyckte att de skapat en allt för 

stereotypisk bild av hur exempelvis bögar framställs. Det var viktigt att försöka få in en så 

bred bild av hur ett liv som same och HBTQ-person faktiskt kunde se ut vilket inte minst 

syntes i valet av att ta in en person som identifierar sig som heterosexuell men samtidigt 

kände sig tillhöra queer.83  

 
Oftast när man porträtterar bögar och flator så är det nidbilder eller extremt normaliserade bilder 

och att vi har velat att där ska finnas ett ganska brett spektrum, där av har vi Gert som står i en 

bäck med kuken ute liksom. Vilket många har sett och vissa flator i Finland tyckte att det gjorde 

hela boken till porr, för dem var det att gå för långt, för att de jobbar så mycket för att inte 

sexualiseras å andra sidan har vi haft bögar i projektet som tycker att vi har varit för fega i 

sexualiteten, att vi har haft det här extremt breda samhället från det här som Oslo, folk som lever 

                                                 
82 Intervju med Elfrida Bergman 140218. 
83 Intervju med Elfrida Bergman 140218. 
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bögliv i Oslo till lesbiska som lever mot ryska gränsen i Finland som lever i en helt annan 

kontext och bara kämpar för att få finnas och att få vara ifred.84 

 

Även en sådan enkel sak som att frikoppla citat från bild var ett grepp för att försöka inte ge 

någon en identitet. I många fall var citaten tagna från ett större stycke och Bergman upplevde 

att det lätt kunde bli misstolkande och ge publiken en förutfattad mening om hur de 

gestaltade individerna tänker och genast placera dem i ett fack. Bergman tror att det är därför 

många har kritiserat just den delen av utställningen. Alltså att citat och bild inte hörde ihop. 

Hen tror att det till stor del kan bero på att människor har ett behov av att placera människor i 

fack för att förstå vilka de är. Bergman menar att detta var ett sätt som de kunde arbeta 

normkritiskt på. Alltså att inte ge publiken en föreställning om vilka individerna är utan 

kanske istället ifrågasätta vikten av att behöva veta och placera dessa individer i fack.85  

 

Just fackfördelningen var något Bergman och Lindquist försökte undvika och istället försökte 

arbeta med en tematik i de olika skärmarna där bild och text levde i symbios utan att 

egentligen tillhöra varandra. Det blev viktigt att försöka skapa ett utrymme där besökarna 

kunde ifrågasätta sitt normativa tänkande. Bergman menar att det var lika viktigt att queera 

det samiska men också att göra det queera mer samiskt.86  

 

Bilderna menar Bergman hade även olika betydelser beroende på vem som gick i 

utställningen. Dels fanns det vissa koder och händelser i bilden som endast HBTQ-personer 

kan avkoda, dels fanns det vissa händelser som endast den samiska granskaren ser. Ett 

exempel som lyfts fram är en bild där det är en man som står i en kolt ämnad för kvinnor och 

en kvinna som står i en kolt ämnad för en man. Bergman menar att det är just den typen av 

”avvikelser” som varit viktigt när de arbetat med det queera särskilt när det kommer till val 

av bilder. Det var helt enkelt viktigt att skapa små hemligheter som de som inte tillhörde en 

norm skulle kunna se medan det normativa samhället inte alla gånger förstod.87 

 
  

 

                                                 
84 Intervju med Elfrida Bergman 140218. 
85 Intervju med Elfrida Bergman 140218. 
86 Intervju med Elfrida Bergman 140218. 
87 Intervju med Elfrida Bergman 140218. 
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4. Avslutande diskussion 
Under min undersökning har jag konstaterat att inget har skrivits kring ämnet queer i 

utställningssammanhang. Det är inte endast ett område som inte är utforskat inom akademin 

utan även i utställningsform och på museer överlag. Unstraight museum, som är ett 

internetbaserat museum som samlar in berättelser som på ett eller annat sätt har med HBTQ-

samhällen att göra, menar att så få som två museer i Europa handlar på ett eller annat sätt om 

HBTQ-personer. I Europa finns en databas som registrerar föremål. Där finns över 15 

miljoner föremål registrerade och inte ett ända har med HBTQ-personer att göra.88 Jag tycker 

att det borde finnas mer litteratur och definitivt mer forskning rörande ämnet och hur museer 

ska kunna arbeta vidare med den här typen utav utställningar.  
 

Det är hög tid att våra röster hörs. Det vi berättar gäller inte bara oss utan även dig, 

oavsett vem eller var du är. För alla människor förhåller sig till normer. Alla spelar vi 

teater om kön, etnicitet och identitet. Tillsammans skapar vi möjligheter och 

begränsningar för människors livsutrymme.  

   Det handlar om makt, ju närmare normen du är desto mer makt har du. Oavsett om du 

är same eller icke-same, queer eller icke-queer, så är du med och formar allas våra liv, 

möjligheter och val. 89  
 
Så lyder introduktionstexten till utställningen. Det är en uppmaning till besökaren att sluta 

vara tyst, att börja prata om HBTQ. Utställningen handlar om att synliggöra personer som 

tidigare inte varit synliga på museer eller i ett helt samhälle, vilket i slutändan är det som gör 

utställningen betydelsefull och viktigt.  

 

Hur förhåller sig utställningen till begreppet queer? Hur arbetade skaparna av Queering Sápmi 

med produktionen av utställningen i förhållande till begreppet?  

 

Queering Sápmi är ämnat för att skapa diskussioner kring hur det är att vara en minoritet, och 

vidare hur det är att tillhöra två. När besökaren går in i utställningen är det tänkt att personen 

ska läsa och ifrågasätta de normer och föreställningar som finns i samhället idag. 

Utställningen som egentligen inte är så väl utformad har trots detta ett klart syfte och en stark 

idé om vad den vill att besökaren ska ta med sig när de går därifrån. Skulle jag helt följa 

analysen jag gjorde med hjälp av Peter van Mensch och Håkan Strömberg hade utställningen 
                                                 
88 Unstraight museums hemsida, Sökord: About Unstraight museum, http://www.unstraight.org/about.php , 
140618. 
89 Utställningen Queering Sápmi, Introduktionstexten, Västerbottens museum, 131210. 

http://www.unstraight.org/about.php
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inte ansätts vara bra utan snarare lida av brister. Utställningen består av alldeles för mycket 

text, utställningen har ingen tydlig linje för besökaren att följa när den går i utställningen och 

för den oinvigde besökaren kan det vara svårt att greppa tematiken och förstå innebörden i en 

sådan utställning. Begreppet queer är svårt att ta i och svårt för många att förstå. Å andra 

sidan lyfter den ett ämne som oftast hamnar i skymundan och som inte minst Unstraight 

museum försöker lyfta med sitt internetbaserade museum.  

 

Efter att ha studerat utställningen och intervjuat Elfrida Bergman inser jag att innehållet och 

tanken bakom en utställning i många fall är viktigare än dess utformning. I det här fallet var 

temat i utställningen så pass viktigt och starkt att genomslagskraften trots dess brister blivit 

stor. Projektet har inte bara blivit en utställning utan har även skapat ett utrymme där queera 

samiska personer får komma till tals och fått synas. Samtidigt har jag som besökare också haft 

möjlighet att reflektera över hur jag som svensk har makt och en stor påverkan på personer 

beroende på dess ursprung precis lika mycket som personer som definierar sig som cis-

personer har en makt och påverkar mitt eget levnadsförhållande som queer. Utställningen tror 

jag är en reaktion på den tid vi lever i idag där främlingsfientligheten växer sig starkare och 

debatt och diskussioner om normer och identitet är extra viktigt.  

 

Samtidigt som utställningen i sig är ämnad för att skapa ett rum där normer och maktbalanser 

diskuteras, så har projektets utformning skapat ett nytt ramverk för vilka som kunnat vara med 

och bidra till projektet. Därmed har Lindquist och Bergman skapat nya ramar som gör att 

vissa grupper utesluts och nya normer och föreställningar om vad som är rätt skapas. Alltså 

istället för att det finns en heteronorm så dyker det helt plötsligt upp en homonorm. 

Personerna som deltagit i projektet har helt enkelt på ett eller annat sätt varit tvungna att på ett 

eller annat sätt avvika ifrån den heterosexuella normen som samhället bygger på. Det kan då 

alltså röra sig om allt ifrån att leva ett heterosexuellt förhållande men klä sig normbrytande till 

att vara en transperson. Den här typen utav definitioner kan uppfattas som problematiskt 

enligt queerteorin som tydligt talar om att den här typen av ramverk skapar föreställningar om 

hur en person ska vara, avviker den från detta ramverk så tillhör personen helt plötsligt inte 

gruppen queer fast det är så att personen upplever sig trots allt tillhöra just den här gruppen.  

 

Precis som Foucault och Butler diskuterar i sina böcker finns det alltid en risk med 

definitioner för att det ofta leder till att nya normer skapas och därmed utesluts nya grupper.  

Samtidigt skapar det också nya fördomar kring vad det innebär att vara queer av publiken som 
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går i utställningen, detta eftersom att projektskaparna varit tvungna att definiera begreppet 

vilket gör att det tolkningsbara ofta utesluts. När jag exempelvis analyserade utställningen 

kunde jag inte tänka mig att någon av deltagarna levde ett heterosexuellt liv men samtidigt 

kunde identifiera sig som queer. Jag gick helt enkelt i utställningen och trodde att alla som var 

med på ett eller annat vis var HBTQ-personer. Detta syns inte minst i hur queerrörelsen 

kämpat för att skapa ett utrymme där heteronormen inte står i fokus och där det istället finns 

en plats där en person oavsett läggning ska ha lov att vara i.  

 

Eftersom att begreppet queer inte finns i vissa länder och inte i alla deltagares vokabulär så 

var det nästan ofrånkomligt att behöva definiera begreppet för att deltagarna i projektet skulle 

förstå vad det innebär att ställa sig bakom begreppet queer. Detta i sig kan även det ses som 

problematiskt då både Lindquist och Bergman är vita svenskar som kommer från helt andra 

levnadsförhållande än den samiska befolkningen. Helt plötsligt har de makt och går in och 

beskriver vad queer är för en minoritet. Den makt Lindquist och Bergman besitter och som de 

själva vittnar om skapade mycket problem för dem i början av projektet. Jag tror detta till stor 

del handlar om hur de hade vissa förväntningar och föreställningar om hur det skulle gå till 

när de påbörjade projekt Queering Sápmi. Bergman menar att de hade en naiv inställning och 

hade helt glömt bort att de var vita och priviligerade och har inte den historiska kontexten som 

samerna har att relatera till. I det här fallet har Queering Sápmi sagt att så fort en individ går 

emot könsnormer och bryter mot den heteronorm som finns i samhället så faller personen in 

under begreppet och kunde därmed delta med sina berättelser. Jag tror att detta även ledde till 

att de lyckades fånga upp fler personer som genom deras definition kunde bidra till projektet.  

 

Jag märkte även under intervjun med Elfrida Bergman att de tänkt igenom hur de valt att 

använda sig av begreppet och att det självklart varit ett problem för dem att behöva definiera 

vad som är normalt och därmed norm för att sedan definiera vad som är queert och inte norm. 

Samtidigt har de aktivt försökt arbeta vidare för att göra ramarna mindre otydliga i själva 

utställningen. Jag tyckte det inte minst syntes i det faktum att de valt att inte knyta citat till 

bild tillexempel. Det var ett oerhört smart grepp för att inte knyta det skrivna ordet till en 

person eftersom det lätt kan skapa förväntningar kring hur individen ska vara. Vidare hade det 

även kunnat leda till att personen fackfördelades och deras komplexitet hade drunknat i de 

citat som Bergman och Lindquist valt att använda sig av.  
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Elfrida menade att i och med att citaten oftast var frånkopplade från ett större sammanhang så 

fanns det en risk att citatet skulle bli för dömande och inte vara tillräckligt representativt.90 

Men det handlar inte endast om hur orden skapar föreställningar om personen utan även om 

hur ett utseende återspeglar en föreställning av hur en individ ska vara. Precis som Butler 

diskuterar kring den samhällsproducerade könsnormen och hur ett ansikte kan ge vissa intryck 

på publiken som i sin tur leder till att vissa slutsatser dras. Exempelvis kan en individ med 

många piercingar ge ett intryck medan en person med en prästkrage ger ett helt annat. 

Eftersom att texten då inte är knuten till personens porträtt gör det att publiken tvingas tänka 

själv och tvingas ifrågasätta det faktum att de måste möta sitt behov utav att kategorisera 

porträtten och texten. 

 

Bergman vittnar om att det varit många som gått i utställningen och känt en frustration över 

det faktum att de inte kunnat placera bild med text och att de fått kritik för detta senare.91 Jag 

tror att det till största del handlar om just Butlers idé om att vi människor är så upptagna av att 

placera människor i olika fack att när det inte går så uppstår frustration. Detta i sin tur gör att 

porträtten blir mer öppna och tolkningsbara. Ett exempel på detta är att jag inte hade 

möjlighet att placera personernas sexuella identitet på dem förutom att de definierade sig som 

queer på ett eller annat sätt. Det i sin tur leder till att den heterosexuella normen försvinner ur 

rummet, den är inte ens ett alternativ.  

 

En tredje aspekt som jag märkte när jag gick i utställningen var hur historierna i många fall 

stämde överrens med andra egna erfarenheter som jag själv haft. Detta i sin tur gjorde att det 

queera tog bort ”vi och dem”-aspekten som så ofta annars kan vara svår att undvika i andra 

utställningar om såväl samer som queers och andra minoriteter också för den delen. Dessa har 

tyvärr istället en tendens att bli exoticerade. I och med att det var just det queera som var 

själva fokus kände jag själv att jag kunde känna igen mig. Detta kan såklart bero på det 

faktum att jag själv definierar mig som queer och har då ett annat förhållningssätt till 

berättelserna än säg en cis-person har. Samtidigt tycker jag att utställningen arbetat otroligt 

väl med att försöka skapa ett rum som tvingar besökaren att reflektera och ifrågasätta normer 

och inte minst den maktaspekt som kommer med dessa normer. Precis som Fanny 

Ambjörnsson skriver om heteronormen och hur det handlar om att granska normen för att 

                                                 
90 Intervju med Elfrida Bergman, 140218. 
91 Intervju med Elfrida Bergman, 140218. 
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skapa sig en bild av hur utanförskap skapas och vidare, vilka konsekvenser det sen leder till.92 

Detta tycker jag att Bergman och Lindquist arbetat väl med. De har genom 

introduktionstexten presenterat verktyg för besökaren att ha med sig i utställningen som de 

ska använda sig av för att ifrågasätta sig själv som norm.  

 

Precis som Fanny Ambjörnsson skriver hade aldrig den här typen av utställning existerat om 

det inte vore för heteronormen och det normsamhälle vi lever i. Utan HBTQ-personer hade 

aldrig heterosexualitet existerat och därmed hade den här utställningen aldrig behövts.  

 

Ser jag till hur HBTQ-rörelsen försökt skapa sig ett utrymme under flera decennier förstår jag 

vikten av att diskutera normer och normbildning. I det här fallet har Elfrida Bergman och Sara 

Lindquist valt att göra det genom utställningsmediet vilket verkar ha haft en stor 

genomslagskraft för vidare diskussioner, inte minst inom sametinget och ungdomsförbundet 

Sáminuorra. Helt plötsligt har det skapats ett utrymme för samiska queera personer att vara i 

och tystnaden som tidigare funnits har blivit bruten. De individer som deltagit i projektet har 

krävt att bli sedda precis som Queerrörelsen aktivt försökte göra i tredje fasen. Alltså att 

HBTQ-personer tröttnade på att försöka bli accepterade av majoritetssamhället utan snarare 

krävde plats. Precis som Fanny Ambjörnsson diskuterar om heteronormen så är det viktigt att 

ifrågasätta vad som är norm och vad som faktiskt anses vara ”normalt”, finns det 

överhuvudtaget?93  

 

Det som förvånade mig mest vad gäller hur Elfrida Bergman och Sara Lindquist har arbetat 

med begreppet queer är det faktum att de varit tvungna att skapa nya ramar och normer kring 

vad det innebär att vara queer. Jag har under mitt uppsatsarbete försökt finna ett alternativ 

men inte lyckats hitta något då det handlat om att begreppet inte alltid funnits i deltagarnas 

vokabulär. Detta har lett till att det i princip blev en omöjlighet att undvika. Samtidigt tycker 

jag att de trots detta lyckats arbeta otroligt normkritiskt i utställningen. Tack vare att de 

använde sig av smarta grepp så som att frikoppla citat från bild var viktigt för att inte göra 

utställningen normerande. Istället fick besökaren ifrågasätta sina egna normer och 

föreställningar till vad det innebär att vara både queer och same. De har även arbetat med att 

jobba bort exoticeringen som väldigt lätt kan uppstå vad gäller både samer och queers. 

Därmed har de lyckats skapa en utställning som verkligen tvingar besökaren att rannsaka sig 

                                                 
92 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, (Stockholm 2006).  
93 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer? (Stockholm, 2006) s. 51-85. 
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själv och inte minst det samhälle vi lever i idag. Därmed är det en utställning vars innehåll är 

oerhört viktigt och ett ämne som idag är relevant.  
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Sammanfattning  
Queer har i dagens samhälle fått en allt större betydelse. Samtidigt tycker jag själv som Queer 

att jag många gånger känt mig exkluderad på grund av den heteronorm som råder i samhället 

och inte minst på museerna. Utställningen Queering Sápmi är en del i ett mycket större 

projekt skapat av Elfrida Bergman och Sara Lindquist. Projektets fokus har varit att skapa ett 

utrymme där queera samiska personer ska ha möjlighet att vara i och där 

utställningsbesökaren ska ha möjlighet att ifrågasätta det normativa samhället vi lever i idag.  

 
Queering Sápmi är ett demokratiprojekt för och med samiska individer som på något sätt 

utmanar sexualitets- och genusnormer. Projektet lyfter fram queera samiska berättelser som 

på olika sätt visar att människan är större än mallen. Deltagarnas livsberättelser om hur 

deras identiteter tar sig uttryck och samverkar med normerna står i fokus och iscensätts med 

text och fotografi. 

 

I uppsatsen har jag valt att granska hur Elfrida Bergman och Sara Lindquist har arbetat med 

utställningen Queering Sápmi. Jag har undersökt hur de använt sig av begreppet queer för att 

skapa en utställning där besökaren tvingas vara normkritisk. Syftet med uppsatsen har varit att 

se hur de arbetat med det queera samt att se hur museer och utställningsproducenter kan skapa 

ett rum som fokuserar på normkritiskt tänkande.  

 

Hur förhåller sig utställningen till begreppet queer? Hur arbetade skaparna av Queering Sápmi 

med produktionen av utställningen i förhållande till begreppet?  

 

Queerteori handlar om att förebygga normskapandet i samhället genom att inte definiera 

individer. Vidare handlar det om att granska hur det normativa samhället uppstår. Exempelvis 

diskuteras hur heteronormen skapas och hur det i sin tur lett till ett samhälle som bygger på ett 

”vi och dem” perspektiv där kategorisering efter exempelvis kön, etnicitet och sexualitet är 

avgörande. Passar en individ inte in i det normativa samhället genom att exempelvis som i det 

här fallet vara homosexuell och same så står den utanför normen och därmed har individen 

inte rätt till samma utrymme som en svensk heterosexuell person.  

 

Projekt Queering Sápmi har på många sätt skapat ett utrymme som gör det enklare för queera 

samiska personer att vara i. Elfrida Bergman och Sara Lindquist har aktivt arbetat med att 

ifrågasätta det normativa samhället genom att använda sig av olika grepp i utställningen. 

Bland annat valde de att frikoppla bild och text vilket gjorde att publiken inte hade möjlighet 
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att koppla samman dessa. Detta ledde till att normer och föreställningar undveks. Sedan 

arbetade Bergman och Lindquist aktivt med att inte skapa en miljö där exoticering tilläts och 

detta syns tydligt i val av bild men även generellt i utställningen. Detta gjorde att ”vi och 

dem” aspekten försvann eller i alla fall suddades ut.  

 

Samtidigt fanns det problem i arbetet med det queera. För att kunna samla in berättelser ifrån 

personer som föll under begreppet queer var Bergman och Lindquist tvungna att definiera 

begreppet. Det handlade till största delen om att begreppet inte finns i alla språk och alla 

deltagare har inte ordet i sin vokabulär och därmed inte stött på det tidigare. Detta gjorde att 

Bergman och Lindquist varit tvungna att skapa ett ramverk för vad det innebär vad som är 

queert. Detta i sin tur kan leda till nya normer och föreställningar kring vad det innebär att 

vara queer.  

 

Queer handlar om att inte vara definierbar och att en individ aktivt försöker ifrågasätta de 

normer som finns i samhället vi lever i idag. Det är ett begrepp som har många olika 

definitioner och dessa definitioner är inte allt för sällan skapat av samhället för att kunna 

beskriva och definiera vilket är en stor del av hur samhället är uppbyggt idag.  

 
Svaret på den frågan varierar utifrån var jag söker. Frågar jag en äldre person som vuxit upp i 

England eller USA blir svaret att queer betyder konstig, pervers och sexuellt avvikande. Vänder 

jag mig till en student i genusvetenskap får jag höra att queer är en teori om sexualitet och 

normalitet. Letar jag svaret bland dagens unga, politiskt engagerade svarar de att queer är en 

form av aktivism. 

 

Jag konstaterar att Lindquist och Bergman aldrig hade kunnat skapa projektet utan att behöva 

definiera begreppet queer. Utan det hade de missat flera av de personer som bidragit till 

utställningen. Frågan är om det inte varit viktigare att skapa ett rum där queera samiska 

personer kan vara i. Projektet har lett till ett större erkännande och en större öppenhet bland 

queers.  
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