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Bild från utställningen Sex and the Sea på Sjöhistoriska museet, Stockholm. Av konstnären Saskia Boddeke och  
filmregissören Peter Greenaway. Bilden var även vinjett för konferensen Queer kultur 2015.
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Med den här skriften vill vi sätta fokus på hbtq i  
kulturen. Det handlar om grundläggande mänskliga  
rättigheter.

Konst och kultur har unika möjligheter att beröra,  
medvetandegöra och bidra med nya infallsvinklar och 
frågeställningar. Konst och kultur kan påverka attityder, 
synliggöra stereotyper och motverka fördomar.

Många kulturaktörer arbetar med queera uttryck och 
innehåll. Kulturrådet stödjer konst och kultur som  
utmanar begränsande normer. Här presenterar vi råd  
och idéer från kulturlivet utifrån deras erfarenheter av 
normkritik och hbtq. Vi lyfter också några exempel på 
konstnärliga projekt och verksamheter som Kulturrådet 
har gett bidrag till.

Queer konst och kultur ger vidgade vyer och ett rikare  
kulturliv. Jag hoppas skriften kan inspirera till nya  
samarbeten och konstnärlig utveckling. 

Staffan Forssell 
Generaldirektör Kulturrådet

Queer kultur
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Med utgångspunkt i FN:s konventioner 
om mänskliga rättigheter presenterade  
regeringen 2014 en strategi för lika rättig- 
heter och möjligheter oavsett sexuell lägg-
ning, könsidentitet eller könsuttryck. För att 
skapa en varaktig förändring och strukture-
rad uppföljning gav regeringen fem myndig-
heter med olika fokusområden i uppdrag att 
skapa förutsättningar som stärker hbtq- 
personers rättigheter. Kulturrådet är  
strategisk myndighet för kulturområdet.*

Utgångspunkten för Kulturrådets kultur- 
politiska uppdrag är att stödja ett kultur-
liv av hög kvalitet som ska rymma många 
röster, åsikter och uttryck. Vilket i sin tur 
främjar mänskliga rättigheter, demokrati 
och yttrandefrihet.

Konst och kultur kan spela en viktig roll för 
att skapa ett mer öppet och inkluderande 

Varför queer 
kultur?

samhälle. Den kan vara gränsöverskridan-
de, ifrågasättande och utmanande. Med 
hbtq-perspektiv i kulturen menar Kultur- 
rådet att beakta homosexuellas och bisexu-
ellas, transpersoners och queeras lika rättig-
heter och möjligheter att utöva, ha inflytande 
över och vara delaktiga i kulturlivet.
 
Queer kultur å sin sida, är ett bredare  
begrepp som kan rymma allt från  
normkritiska perspektiv på samhället,  
verksamheten eller estetiken. Det omfattar 
även hbtq-personers egna bilder och  
berättelser. Queer kultur behöver nå ut  
brett i hela landet, även till mindre orter  
och till barn och unga, för att motverka 
homo-, bi- och transfobi.

Många hbtq-personer har blivit utsatta för 
diskriminering, hot om våld eller faktiskt 
våld. Psykisk ohälsa, depression och  
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”När jag växte upp fanns det inte ord för 
vad jag var. Jag hörde aldrig ordet genus 
– eller trans. Jag kan inte säga att jag som 
transperson känner mig representerad i 
kulturen eller samhället. Det gör ont.”
Saga Becker, skådespelare och allkonstnär

Begrepp
Hbtq: Ett paraplybegrepp för homosexuella, 
bisexuella, transpersoner och personer med 
queera uttryck och identiteter.

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

Bisexuell: En person som har förmågan att 
bli kär i och/eller attraherad av människor 
oavsett deras kön.

Transperson: En person som inte alls eller 
delvis inte identifierar sig med det kön som 
den har fått tilldelat vid födseln, och/eller som 
inte följer rådande normer för hur en person 
med ett visst juridiskt kön förväntas vara.

Queer: Ett begrepp som kan betyda flera 
olika saker som innehåller kritik av  
normer kopplade till kön och sexualitet.  
Queer kan till exempel vara ett teoretiskt  
perspektiv, en form av aktivism, eller en  
identitet. Att identifiera sig som queer kan 
innebära en önskan att inte behöva definiera 
sitt kön och/eller sin sexuella läggning. 

Källa: RFSL

självmord är därmed vanligare bland 
hbtq-personer än resten av befolkningen.  
I flera länder är hbtq-personer klassade som 
sjuka eller kriminella och det finns länder 
där samkönade sexuella handlingar är  
straffbara med upp till livstids fängelse  
eller till och med dödsstraff.

Men det sker också positiva föränd- 
ringar, om än långsamt, mot ett öppnare 
klimat för allas rätt att vara den de är. Till 
exempel tillåts samkönade äktenskap, byte  
av juridiskt kön och könsbekräftande vård i  
fler länder. Pride-festivaler arrangeras numer 
i allt fler kommuner i Sverige och på många 
platser i världen. 
 

* Övriga myndigheter är Diskrimineringsombuds-
mannen (DO), Folkhälsomyndigheten, Myndig- 
heten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF) och Socialstyrelsen.
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För att få en uppfattning om vilka  
utmaningar, möjligheter och behov som 
finns kopplade till hbtq-frågor inom kultur-
området har vi frågat olika kulturaktörer hur 
de arbetar idag och vilka utvecklingsmöjlig-
heter de ser.*

Många statliga kulturinstitutioner arbetar 
med hbtq-perspektiv, men de anser att det 
behövs ytterligare insatser och ett långsiktigt 
och strategiskt arbete. Det behövs också mer 
kunskap inom området och nya arbetssätt 
som inbegriper hela organisationen.  

Kulturlivets 
tankar

Flera institutioner skulle vilja ha stöd av 
nätverk samt ekonomiskt stöd till projekt, 
utbildning och forskning.

Deras arbete med hbtq-perspektiv resulterar 
ofta i mindre insatser eller enstaka projekt. 
Många statliga kulturinstitutioner har  
valt att integrera hbtq-perspektiv i det  
övergripande arbetet med mångfald eller 
likabehandling. 

Flera institutioner som arbetar med publik 
verksamhet är aktiva i att ta in queera  

”Det handlar om en hållning att alltid värna frågan. Att jag som 
chef måste jobba med min egen hållning för om inte jag jobbar 
med den kommer ingenting att hända.”
Helena Wessman, konserthuschef, Berwaldhallen

”Fler och fler kulturinstitutioner får styrdokument, men 
det räcker inte. Enstaka visningar och fyrverkerigrejer 
är inte tillräckligt. När går vi på djupet?”
Patrik Steorn, intendent och museichef, Thielska Galleriet
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 ”Vi har i dag så stort uppdrag att det behövs 
något skrivet för att det ska kunna prioriteras 
bland alla andra uppgifter.”
Från enkätsvaren

”Vi tycker att det är viktigt att studenterna har med sig kunskaper  
och en förmåga att tänka normkritiskt när de lämnar utbildningen 
eftersom arkitekter är med och formar de miljöer som vi vistas i.”
Från enkätsvaren

 ”Hbtq är ett av de teman som ofta tas  
upp i samtidskonsten – som diskussion, 
kommentar och aktivism.”
Från enkätsvaren

perspektiv. De uppger också att de arbetar 
internt med hbtq-frågor, bland annat med 
utbildning för personal. Högskolor och för-
valtande institutioner och myndigheter har 
tydligt fokus på lika villkor och trygg arbets-
miljö för studenter och anställda.

Fördelar och möjligheter

Kulturinstitutionerna återkommer till  
de positiva värden som ett arbete med 
hbtq-perspektiv ger både personal och  
verksamhet. När allas olika perspektiv tas 
tillvara på ett strukturerat sätt ger det en 

ökad kvalitet till verksamheten. Många  
nämner också att en inkluderande och 
modern myndighet har konkurrensfördelar 
både vid samarbeten och vid rekrytering av  
duktiga medarbetare. En fördjupad förståelse 
för hbtq-frågor kan ge ett bättre bemötande, 
nya målgrupper och en större publik. 

*  Bygger på svar från Kulturrådets enkät till statliga 
kulturmyndigheter, kulturinstitutioner, konstnärliga 
högskole- och biblioteksutbildningar 2015, inne- 
hållet i Kulturrådets konferens Queer kultur 2015 
och dialogmöten med kulturaktörer som Kultur-
rådet genomförde 2014. Även representanter från 
hbtq-organisationer och andra strategiska myndig-
heter har deltagit i samtal och konferensen.
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Förslag på åtgärder  
och råd från kulturlivet

Saker som kan göra skillnad
•  Ha ett tredje svarsalternativ för kön i  

blanketter och formulär.
• Ha könsneutrala toaletter.
• Sätt en regnbågsflagga vid entrén.
•  Skapa trygga rum, där hbtq-personer kan 

vistas utan att känna hot.
•  Bjud in kända hbtq-personer som  

förebilder.

Kommunikation
•  Bjud in lokal press att skriva om pågående 

hbtq-arbete.
•  Ta fram en normkritisk checklista för  

kommunikation.
•  Se över representation, ord- och bildval på 

webb och i panelsamtal.

Samverkan
•  Samarbeta med hbtq-föreningar och 

Pridefestivaler.
•  Öka samverkan mellan institutioner och 

det fria kulturlivet.
•  Samarbeta mellan kulturinstitutioner  

och skolor.

Arbete med innehåll
•  Presentera konstnärliga verk som tar  

upp queera, normkritiska perspektiv.
•  Se till att queer konst syns i offentliga 

miljöer. 
•  Ha queer-perspektiv på utställningar  

och gör queer-visningar av dessa.
•  Synliggör äldre, bortsorterat, hbtq- 

relaterat material ur arkiv.
• Samla in hbtq-personers livsberättelser.
•  Fronta regnbågshyllor och hbtq- 

kompetens på bibliotek och skolbibliotek.
•  Prioritera turnerande queer kultur även 

till landsbygd, mindre städer och för barn 
och unga. 

Kompetensutveckling
•  Utbilda hela personalen i mänskliga  

rättigheter, hbtq-frågor och normkritik.
• Hbtq-certifiera verksamheten.

Rekrytering
•  Eftersträva mångfald i personal- 

sammansättningen.
•  Rekrytera personer som har kompetens  

inom mångfaldsfrågor.

Ekonomiskt stöd
•  Ha hbtq-perspektiv som en parameter för 

kvalitetsbedömning.
•  Prioritera konstnärer som arbetar med  

queera perspektiv inom olika konstområden.

Övergripande likabehandling
•  Arbeta både intersektionellt med likabehandling 

och separat med hbtq-specifika frågor.
•  Integrera lika villkor i verksamheten parallellt 

med mindre insatser och projekt.
•  Förtydliga och sprid information om  

diskrimineringslagen och tillvägagångssätt vid 
misstänkt diskriminering, trakasserier  
och kränkande särbehandling.

•  Ta in hbtq-perspektiv i policyer och  
styrdokument.

•  Följ upp verksamheten utifrån ett hbtq- 
perspektiv och gör kvalitativa analyser.
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”Det fria kulturlivet och det subkulturella  
queerkapitalet är viktigt. Det finns en  
massa intressant konst och kultur som  
pågår och har pågått väldigt länge.”
Joakim Rindå, scenkonstnär och verksamhetsutvecklare, Riksteatern

”Institutionerna vill få smak av det de inte behärskar och lära 
sig att implementera sin mångfaldspolicy. Det uppstår en slags 
vampyrism när de sätter sina huggtänder i det fria teaterlivet.”
Robert Fux, skådespelare och referensgruppsledamot Kulturrådet

Hinder och utmaningar

Men det finns också utmaningar med  
att arbeta med hbtq-perspektiv påpekar  
kulturaktörerna. Ibland kan queer kultur  
ses som för smalt, för utmanande eller för 
politiskt. Det kan leda till att queer kultur 
främst visas i storstäder för en initierad  
vuxenpublik. 

Några institutioner beskriver en bristande 
förståelse, eller ett direkt motstånd, till att 
jobba med hbtq-frågor. Tidsbrist används 
som invändning för att prioritera annat. 
Vissa har även tagit emot hot.

Om arbetet bärs av en person kan ansvaret 
bli tungt och risken finns att arbetet 
avstannar om personen lämnar arbetsplatsen. 
Hbtq-perspektiv behöver alltså integreras i 
hela verksamheten för att få genomslag. 

”Vi arbetar för skattemedel och ska arbeta för att 
inkludera alla medborgare på våra föreställningar.”
Från enkätsvaren

 

Intersektionellt perspektiv
Hbtq-perspektiv uppfattas ibland som att de 
konkurrerar med andra rättighetsperspektiv, 
som till exempel etnisk och kulturell mång-
fald eller jämställdhet. Genom att arbeta 
med ett intersektionellt perspektiv analy-
seras hur olika maktordningar baserade på 
kategorier som kön, könsidentitet, könsut-
tryck, ras, sexualitet, funktionalitet och klass 
samverkar med varandra på olika sätt och 
skapar ojämlikheter, diskriminering och för-
tryck. Det kan också leda till ett mer samlat 
och kvalitativt arbete med frågorna.



Queera 
konstnärliga 

röster
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Fredrik Apollo Asplund i Det här är min historia. 
Kulturhuset Stadsteatern i Skärholmen. 
Foto: Petra Hellberg.
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Inspirerad av konferensen Queer kultur  
bestämde Ulricha Johnson, ny chef på Teater- 
unionen att ta frågorna vidare till Stockholm 
Pride. Det blev ett två dagars fullspäckat  
program kallat Stolt Scenkonst med föreställ-
ningar, readings, seminarier och workshops. 
Publiken bestod av folk från branschen, kultur-
chefer och många Pridebesökare, både scen-
konstintresserade och mer ovana kulturbesökare. 

–  En del Pridebesökare upptäckte, kanske för 
första gången, att scenkonst intresserade 
dem. De skulle bara veta hur mycket tid 
kulturorganisationer lägger på att nå dem, 
säger hon och skrattar.

Som ledare för Teaterunionen har Ulricha 
Johnson ett övergripande ansvar att främja den 
svenska scenkonstens utveckling. Vilket också 
ger henne frihet att fokusera på viktiga frågor för 
fria teatergrupper, institutioner och utbildningar. 
Hbtq är absolut en sådan fråga.

–  Det kom publik över all förväntan, vi fick 
byta till större lokal och några gånger höll 
rummet på att sprängas, konstaterar hon.

Många förknippar Pride med den färgstarka 
paraden. 

–  Pride är mycket mer än fjäderboa, säger 
hon. Det är en glädjefylld manifestation  
för kärlek men också en kamp för existens-
berättigande.

Festivalen rymmer allt från utställningar, 
föreläsningar och debatter till schlager och 
dragshows. Stolt Scenkonsts program blev ett 
bra komplement, och fungerade också som en 
smältdegel mellan olika publikgrupper inom 
hbtq-rörelsen.

Stolt Scenkonst 
                         på 
                            Pride

–  På Pride får hbtq-personer vara norm. 
Alla har en grundförståelse vilket ger en 
avspänd miljö, säger hon.

I programmet deltog två öppet lesbiska kvinnor 
som grundat en hbtq-inriktad filmfestival i 
Ryssland som de vägrar att gå under jord med. 
Trots bombhot, sabotage och ett samhälle som 
motarbetar dem. 

–  Våra ryska gäster var hänförda över att  
alla Stockholms lokalbussar flaggade  
med prideflaggan den veckan, berättar 
Ulricha Johnson.

Jämfört med många andra länder anser hon att 
det sker ett normbreddande inom kultursektorn 
i Sverige, såväl i vuxenkulturen som i den som 
riktas till barn och ungdomar.

–  I teorin har vi kommit långt tack vare starka 
kulturpersonligheter och journalister och 
andra högljudda feminister, antirasister 
och personer från RFSL som stått på  
barrikaderna.

I praktiken, på individnivå tycker hon att mycket 
mer måste hända, men i stort är Ulricha Johnson 
positiv.

–  Jag ser ett enormt hopp i det arbete som 
pågår och att personer inom kulturlivet 
träder fram som stolta förebilder för andra.

”Pride är mycket 
mer än fjäderboa.”
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Konstnären Aia Jüdes fick inför kulturhuvud-
stadsåret i Umeå 2014 i uppdrag att vara konst-
närlig ledare för slöjdutställningen Next Level 
Craft. Syftet var att med ett annorlunda grepp  
ge barn och unga en ingång till handarbete. 

–  Att slöjda påminner om dans. Det krävs 
känsla, koordination, balans, kreativitet 
och en bra rytm i händerna, som är  
kroppens främsta redskap, säger hon.

Det slog henne att dansen voguing kunde tillföra 
något unikt till projektet. Typiskt för voguing är 
de stiliserade händerna. Hon tyckte det kändes 
som en oväntad men klockren koppling som gav 
begreppet ”handarbete” en ny rolig dimension. 

Slöjd 
+ 

Voguing 
= 

<3

–  Voguingen är kraftfull och dessutom galet 
glamorös. Att den är sprungen ur trans- 
och gay-scenerna i New York är det kanske 
inte alla som vet, berättar Aia Jüdes. 

Aia Jüdes blev därmed både curator för  
utställningen och konstnär för dansvideon  
Slöjd + Voguing = <3 som loopas i utställningen.

I samarbete med hemslöjdskonsulenter och ett 
40-tal slöjdare, formgivare, konstnärer och dan-
sare i åldrarna 25–90 år skapade hon en mystisk 
fantasiutställning med ett hundratal föremål som 
på olika sätt leker med traditionella slöjdtekniker 
och även flätar in frågor om mångfald, hbtq  
och genus.
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QUEER KULTUR

Dansfilmen Slöjd + Voguing = <3. Se den på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se/hbtq. 
Foto: Aia Jüdes, Anders Hammar.
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”Voguingen är 
kraftfull och 

dessutom galet 
glamorös.”
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Allt detta inramat av ett specialgjort soundtrack 
och en slöjdfilm med voguing. I filmen battlar 
Sveriges bästa voguingdansare Anna Ninja 
Näsström* loss med Fredrik Milan Quiñones, 
båda dansare i världsklass. Taktfast uppbackade 
av slöjdare som på olika sätt utmanar stereotypa 
könsroller. 

–  Varför ska killar begränsa sig till hårdslöjd 
och tjejer till mjukslöjd? undrar Aia Jüdes.

Den färgstarka och gränsöverskridande utställ-
ningen Next Level Craft har uppskattats lika 
mycket i Jokkmokk som i Washington DC.

Next Level Craft är ett initiativ av hemslöjds-
konsulenterna i Västerbotten, Västernorrland, 
Jämtland och Norrbotten. Den premiärvisades 
på Västerbottens Museum 2014 och har sedan 
turnerat i landet och internationellt.

* Anna Ninja Näsström var den första  
europé som blev invald i den legendariska 
voguing-gruppen House of Ninja i New York.

Voguing
Voguing är en modern dansstil som  
växte fram ur New Yorks hbtq-scen i 
Harlem på 1980-talet (med rötter  
tillbaka till 1960-talet). Dansen  
karakteriseras av modellposer med 
överdrivna och stiliserade kropps- 
rörelser. Dansarna ingår i olika  
grupper eller familjer, så kallade ”hus” 
som tävlar och stöttar varandra. Ett av 
de äldsta och mest kända voguing- 
husen är House of Ninja.

Slöjdutställningen Next Level Craft. Foto: Aia Jüdes. 



Queer kultur

20

Som ung var Aleksa Lundberg ofta på teater. 
Kulturen blev en tröst när utanförskap och  
mobbande klasskamrater plågade henne i 
skolan. Ett extra starkt minne har hon av alla 
kvinnor i pjäsen Bernardas hus. 

–  Men tänk om en av dem dessutom hade 
varit transkvinna, vilken skillnad det skulle 
gjort för mig. Om det helt naturligt hade 
funnits trans, queer eller bögar att identi-
fiera sig med i olika sammanhang.

–  Det hade stärkt min position i skolan, 
säger hon.

Även när Aleksa Lundberg sökte scenskolan fick 
hon utstå diskriminering. Det uppstod för-
virring om hon skulle räknas till kvinno- eller 
manskvoten. På Göteborgs scenskola mötte hon 
till sist en öppenhet för experimentell lust. Hon 
utvecklades till självständig konstnär vilket ledde 
till nya roller, bland annat på Dramaten.

Hon menar att representation är viktig och att 
om kulturlivet verkligen vill göra skillnad måste 
de synliggöra alla utsatta grupper oavsett kön, 
hudfärg och funktionalitet. Hon håller inte alls 
med om uttrycket att det inte spelar någon roll 
vem du är, utan bara vad du gör.
 

– Vi har andra saker att säga och måste därför 
hamna i beslutande positioner, säger hon.

Patriarkala heteronormer med sina maktord-
ningar stör henne. Hon återkommer till hur  
viktigt det är att arbeta tillsammans för att 
bredda perspektiven. Aleksa Lundberg tror att 
scenkonsten skulle må bra av att vara mer gene-
rös och skapa konst tillsammans. Nu ser hon  
allt för många buffliga armbågar och egon. 

–  Först då vi speglar oss i varandra förstår vi  
vad det är att vara människa, säger hon.

–  Vi måste våga släppa in det queera  
perspektivet i allt.

Innehållet, berättelsen är oerhört viktig. Aleksa 
Lundberg är aktuell med pjäsen Flytta på er – jag 
ska bli fri. Om en bögkille som är tjej. Ett livsöde 
som bara en transperson med äkthet  
kan berätta.

–  Det är en personlig berättelse ur ett trans-
perspektiv mixad med en bit transhistoria. 
Jag hoppas den manar till revolution!

För att tolka och gestalta krävs upplevd  
kunskap, enligt Aleksa Lundberg. Hon tar  
pjäsen Linje Lusta skriven av den amerikanske  
dramatikern Tennessee Williams som exempel. 
Han var öppet homosexuell vilket också påverkade 
innehållet med de starka kvinnoporträtten och 
fega männen. 

Våga skapa 
tillsammans

Queer på scenen
Pjäsen Flytta på er – jag ska bli fri visas 
på Pride-festivaler och teatrar runt om i 
landet. En av målgrupperna är unga.

”Vi måste våga  
släppa in det queera  
perspektivet i allt.”

–  En ovanligt djärv pjäs för den tiden, på 
1940-talet. Han var en pionjär, säger hon.

Överlag tycker Aleksa Lundberg att det hänt 
mycket positivt de senaste åren. I USA har 
många transpersoner huvudroller i stora  
musikaler. I och med det har helt andra  
kvaliteter uppstått. 

–  Det duger inte att sminka en man  
till kvinna.
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Aleksa Lundberg i Flytta på er – jag ska bli fri. Foto: Mikael Silkeberg
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När Svenska ambassaden i Peking ville ta 
fasta på svensk feministisk utrikespolitik valde 
de att spegla den genom film och bjöd in film-
regissören Suzanne Osten som inspiratör. Just 
film är en effektiv konstform för att skildra en 
mångfald av berättelser och människor, menar 
Mathias Lafolie, kulturråd i Kina och arrangör.

–  Konst och kultur är bra i sådana här  
sammanhang. De är bärare av budskap 
som berör både på ett intellektuellt och 
känslomässigt plan.

 
I ett samarbete med China Women’s Film  
Festival (CWFF) i Peking anordnade ambassaden 
filmvisningar och festivalens avslutnings- 
ceremoni. Temat var feminism, hbtq-frågor,  
våld och diskriminering mot kvinnor, samt 
mäns roll i att stödja kvinnors rättigheter.  
Målet från ambassadens sida var att ge feministiska 
frågor en skjuts. 

–  Vi ville stötta initiativ som stärker kvinnors 
rättigheter och skapa en öppnare dialog kring 
feminism och hbtq-frågor i Kina, berättar 
Mathias Lafolie. 

Kvinnofilmsfrågor är inget nytt och inte tabu i 
Kina. Däremot finns det ingen offentlig debatt 
om hbtq-frågor, viket hindrar utvecklingen av 
hbtq-personers rättigheter. På grund av diskrimi-
nering i samhället och föräldrars förväntningar på 
att få ett barnbarn berättar få hbtq-personer om 

sin läggning. Homosexuella har inte rätt att  
gifta sig, ingå i registrerat partnerskap eller 
adoptera barn. 

–  I och med att regeringen står bakom 
feminism och mångfald så kunde vi med 
ambassadörens hjälp ge dessa frågor tyngd.

–  Men öppenheten kring hbtq-frågor ökar 
ändå generellt, framförallt i storstäderna 
där allt fler Pride-evenemang äger rum, 
avslutar Mathias Lafolie.

Filmen som 
     brobyggare

Hbtq i Kina
1997 avkriminaliserades homosexualitet 
i Kina och sedan 2001 betraktas homo-
sexualitet inte längre som en psykisk 
sjukdom. Den officiella hållningen sam-
manfattas: ”inte uppmuntra, inte avråda, 
inte främja”.

Pionjär
Suzanne Osten är en pionjär för  
utvecklingen av teater för barn och  
unga i Sverige och internationellt.  
Hon har även banat vägen för  
feministisk och queer teater och film.
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Från China Women’s Film Festival på svenska ambassaden i Peking. 
Foto: Aurélien Foucault.

”Konst och kultur är 
bärare av budskap 
som berör både på  
ett intellektuellt och 
känslomässigt plan.”
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Från Suzanne Ostens film Flickan, mamman och demonerna som visades under filmfestivalen i Peking. 
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Bechdel-test och Russo-test 
Det feministiska Bechdel-testet skapades 
på 1980-talet av serieskaparen Alison 
Bechdel. En film klarar testet om den 
innehåller två kvinnor (namngivna) som 
har en konversation med varandra som 
inte handlar om män. 

Som en motsvarighet till Bechdel-testet 
introducerades Russo-testet, uppkallat 
efter gayaktivisten och filmhistorikern  
Vito Russo. För att klara Russo-testet ska 
filmen innehålla en hbtq-person som inte 
är med bara på grund av sina sexuella 
preferenser och som har en så betydande 
roll att handlingen skulle påverkas om 
personen lyftes bort ur filmen.

Intervju med 
Suzanne Osten

–  Jag åkte iväg med vetskapen att hela 
filmfestivalen kunde släckas ner, av den 
kinesiska regimen. 

Filmregissör Suzanne Osten berättar entusias-
tiskt om den feministiska filmfestivalen i Peking, 
som avlöpte lyckosamt som planerat. Hennes 
debutfilm Mamma – om frustrationen över att 
försöka få regissera film i en manligt dominerad 
filmvärld – var en av filmerna som visades.  
Även hennes senaste film Flickan, mamman och  
demonerna fungerade som utgångspunkt till 
samtal och workshops. 

–  Hela fältet av frågor som vi i Sverige har 
diskuterat sedan 1970-talet kom upp under 
dessa dagar, säger hon.

Det finns många personer som verkar under  
radarn i Kina. Ambassaden bjöd in några  
filmare, socialarbetare och samhällsaktivister  
till samtal över en middag.

–  Jag har aldrig varit med om så uppriktiga 
och givande samtal, säger hon.

En av de kinesiska filmskaparna gör obekväma 
dokumentärer med hbtq-fokus. Hennes mål är 

”Hela fältet av 
frågor som vi  
i Sverige har 
diskuterat  
sedan 1970- 
talet kom upp 
under dessa  
dagar.” 
att dokumentera de udda existenser som lever 
ett underdog-liv. Filmerna får inte visas i Kina 
men deltar på internationella filmfestivaler. 

–  Hon undrade varför jag inte var mer  
bitter. Själv kände hon hat och vrede mot 
sociala orättvisor och diskriminering av 
kvinnor och hbtq-personer i Kina, säger 
Suzanne Osten.

Suzanne Osten besökte även en skola som tillhör 
partieliten. Undervisningen innehåller bland 
annat film och konst. Samtalen blev djupa och 
livliga om konst, kultur och mänskliga rättig- 
heter. Ungdomarna var kluvna till det tillåtande 
klimat som råder i skolan, med självständigt 
tänkande och kreativa konstlaborationer, som 
det inte finns motsvarighet till ute i samhället.

–  Att upptäcka hur lika vi är som människor 
är det viktigaste med internationella  
kulturella utbyten.

Utbytena kan väcka allt från avundsjuka till att 
se möjligheter och tänkbar utveckling. Förutom 
mellanmänskliga kontakter stödjer ambassaden det 
som blommar och ger det en plats, menar hon.
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Bibliotek 
i regnbågens 

färger

Sofie Samuelsson är utvecklingsledare på 
Regionbibliotek Stockholm. Tidigare arbetade 
hon som ungdomsbibliotekarie i Hallonbergen, 
Sundbyberg stad. När staden skulle driva jäm-
ställdhetsarbete ville hon gå ett steg längre.

–  För att inte befästa könsrollerna föreslog 
jag att vi också skulle arbeta med hbtq- 
frågor, eftersom heteronormen är så stark i 
vårt samhälle, berättar hon.

Med ledningens stöd satte hon igång den process 
som ledde till att Hallonbergen blev Sveriges 
första hbtq-certifierade bibliotek. 

–  Vi i personalgruppen gjorde en fantastisk 
resa tillsammans.

Eftersom hbtq i grunden handlar om demo-
krati och mänskliga rättigheter går det hand i 
hand med bibliotekens uppdrag om att vara till 
för alla. Biblioteken bör medvetandegöra och 
synliggöra att det finns olika sätt att förstå och 
uppfatta saker, olika sätt att vara människa på. Nattbarn av Hanna Gustavsson.
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Hbtq-certifiering
Hbtq-certifieringen är både kompetens- 
höjande och synliggörande. En certi-
fiering ska leda till att alla ska känna sig 
inkluderade på biblioteket. All personal 
utbildas och miljö, informationsmaterial, 
styrdokument med mera inventeras. Riks-
förbundet för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners och queeras rättigheter 
(RFSL) utbildar och certifierar.

”Biblioteken är 
viktiga platser 
där föreställ-
ningar om  
världen lyfts 
fram genom 
böcker och  
program.”

–  Biblioteken är viktiga platser där före-
ställningar om världen lyfts fram genom 
böcker och program. Men frågan är vilka 
föreställningar som träder fram och vilka 
en vill ska träda fram, säger hon.

–  Biblioteken måste vårda en kritisk och 
reflekterande blick.

Hon återkommer till hur viktigt det är att framhålla 
hur värderingar och normer skapas och återskapas. 
Normer är oskrivna regler och ideal som förändrar 
sig i olika situationer och i olika tider. 

På ett hbtq-certifierat bibliotek ska alla känna  
sig välkomna. Det ska finnas ett medvetet hbtq- 
perspektiv på rummet, webben, litteraturen, 
programverksamheten, bemötandet men även 
på personalens verksamhet bakom kulisserna. 

Sofie Samuelsson menar att alla bibliotek är olika 
och de kan arbeta med frågorna på olika sätt. Även 
utan att vara certifierade. Hallonbergen och flera 
andra bibliotek har en så kallad regnbågshylla 
där hbtq-litteratur är samlad. Fördelen är att den 
synliggör böcker som har ett hbtq-perspektiv på  
ett lättillgängligt sätt. Men vissa anser att hbtq- 
böckerna inte ska pekas ut och istället ingå med 
annan litteratur på de vanliga hyllorna.

–  Det gäller att fundera över syftet med en 
eventuell regnbågshylla, och en kan ju göra 
både och, säger Sofie Samuelsson.

Sofie Samuelsson har samlat sina erfarenheter 
och kunskap i en nyutkommen skrift Norm- 
kritik, hbtq och folkbibliotek. Ett försök. Med den 
vill hon inspirera och ge biblioteken verktyg för 
ett fortsatt normkritiskt arbete.

Torka aldrig tårar utan handskar av Jonas Gardell.
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Koreografen Malin Hellkvist Sellén. Foto: Sofia Runarsdotter.
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Lesbiska kristna 
missionärer
Koreografen Malin Hellkvist Sellén har 
alltid intresserat sig för marginaliserade berättelser. 
Gärna historiska. Hennes senaste verk Missionären 
handlar om hur lesbiska och feminister för 100 
år sedan hittade en plats i frikyrkan. 

–  Utgångspunkten var att jag ramlade över 
ett släktalbum med fotografier. Speciellt  
ett foto väckte mitt intresse, på några för 
mig okända missionärer. För mig framstod 
de som homosexuella. Men var det möjligt, 
och hur skulle det ha fungerat? Det var 
ju inget som någon talade öppet om förr, 
säger hon.

I samproduktion med NorrlandsOperan gör  
hon nu en berättarföreställning om dessa  
missionerande kvinnor i Västerbotten. Även  
om inte alla var lesbiska, så hade de möjlighet  
att driva en kvinnokamp och leva utanför  
heteronormen med man och barn. De reste  
runt och startade församlingar hemma i ett kök,  
innan det fanns kapell. De byggde även upp 
sociala verksamheter.

–  Missionären bygger på både fakta och fantasi 
och att jag har arbetat med research för att 
hitta fram till materialet, berättar hon.

Malin Hellkvist Sellén har en egen mission: att 
skapa scenkonst som hon själv kan spegla sig i. 
När hon gick ut sin utbildning för 15 år sedan 
hittade hon nästan inget queert inom dansen.  
I dag ser fältet helt annorlunda ut.

–  Då insåg jag att jag måste skapa den konst 
jag själv vill se.

Malin Hellkvist Sellén har sedan dess skapat 
flera queerfeministiska verk som på olika sätt 
behandlat frågor om makt, identitet och sexualitet. 
Hon har en stor publik som identifierar sig som 
queer och feministisk.

–  Jag försöker skapa verk som är jämlika, 
säger hon.

Hon finner hela tiden nya sätt att nå utanför den 
så kallade danspubliken, nå personer som inte 
visste att de var intresserade av koreografi. 

–  Att bara ha en initierad klick kollegor  
som kommer och tittar är inget för mig.  
Jag vill nå dem som kommer för temats  
angelägenhet, säger hon.

”Jag jobbar med ett 
förkroppsligande av 
möjligheter. Rörelser  
i vid bemärkelse.”

Hennes verk är engagerande om individen  
och samhället, strukturer, identitetspolitik och 
historiebeskrivning. Hon vill att människor  
ska komma i kontakt med sig själva.

I hennes arbetsprocess ingår att alltid ha en 
relation mellan publik och de som medverkar. 
Publiken är med fysiskt eller känslomässigt,  
intellektuellt. Inför varje föreställning bjuder  
hon in en referensgrupp, ordnar workshops, 
öppna visningar och föreläsningar. Under  
repetitionerna vill hon ha publikens synpunkter.

–  Jag jobbar med ett förkroppsligande av 
möjligheter. Rörelser i vid bemärkelse.

–  Med mina verk vill jag ge nya perspektiv 
och lyfta teman som är allmängiltiga men 
på olika sätt osynliggjorda, avslutar Malin 
Hellkvist Sellén.
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Systraskap är lika delar musik och politik.  
Bandet består av Sabina Wärme på sång, bas,  
synth, looppedal och liveeffekter, samt Amanda 
Lindgren på trummor, kornett, klarinett, tuba 
och sång. Tillsammans är de även uppfinnings- 
rika mixare, producenter och skapare av  
ljudlandskap. 

–  Vi spelar en slags progressiv elektropop 
och nutida politiska kampsånger, säger 
Sabina Wärme.

Deras politiska budskap är inte partipolitiska 
utan tar upp frågor de brinner för som rasism, 
kärnkraft, patriarkatet, klass, klyftor och normer 
kring kön och sexualitet.

Namnet Systraskap är inspirerat av 1970-talets 
politiska engagemang och den starka feministiska 
rörelse som växte fram då. Men de ville öppna 
upp och vidga ordet, sätta in det i en nutida 
kontext och låta mer än vad som tidigare fick 
plats vara en del av det. 

–  Vi vill låta Systraskap vara ickebinärt och 
inkludera fler än en vit heterosexuell medel-
klass. Och hylla de som kämpat innan  
oss och gjort det möjligt för oss att föra  
kampen vidare, säger Amanda Lindgren.

–  Våra texter betyder mycket för oss, och 
förhoppningsvis också för publiken. 

Systraskap menar att dagens samhälle med ett 
nedmonterat trygghetsnät och segregation  
faktiskt har genererat ett allt större motstånd 
inom kulturen. Det hörs i dag mer musik som 
vill påverka samhället och individen än det  
gjorde för några år sedan.

Med musiken 
som megafon

”Ett ickebinärt och 
transinkluderande 
Systraskap behövs i 
svenskt musikliv!”



Queer kultur

31

Systraskap bryter mot många normer när de 
behärskar teknik, mixar, sjunger och är skickliga 
musiker. Målmedvetenheten har lett till att de 
har kunnat leva på sin musik sedan de startade 
2011. De har spelat mycket genom åren och gett 
många konserter. Publiken består i huvudsak av 
15–40-åringar, men även yngre och äldre. 

–  Vi har en bred publik, vissa är politiskt 
intresserade, andra gillar våra liveframträ-
danden, alla instrumenten på scenen, våra 
produktioner eller något helt annat, säger 
Amanda Lindgren.

Systraskaps senaste skivreleaseturné gick runt 
i större delen av landet. De uppträder ofta på 
ställen som har en medveten inkludering. Och 
när de väljer samarbetspartners arbetar de aktivt 
för att inte endast anställa normpersoner. 

Deras konserter är händelserika med mycket 
show och ett brett sound. Systraskap har även 
varit kompband och livemusiker till både Adam 
Tensta och Maxida Märak.

–  Ett ickebinärt och transinkluderande  
Systraskap behövs i svenskt musikliv!  
betonar de enhälligt.

Jubel vid Systraskaps livespelning. Foto: Nora Lorek.
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Den nigerianske författaren Jude Dibia 
kunde inte leva kvar i sitt hemland när samkö-
nade äktenskap häromåret kriminaliserades. Nu 
har hans flykt tillfälligt upphört när han fått en  
fristad i Malmö och skrivlusten har hittat tillbaka.

Jude Dibia kom till Sverige i juni 2015 då han 
fått ett tvåårigt stipendium som fristadsförfattare 
i Malmö stad.

–  Jag var medveten om att jag lämnade mer 
än bara en plats, jag lämnade minnen, 
upplevelser, vänner, familj, kärlek, smärta 
och – det svåraste av allt – jag lämnade en 
enorm bit av den jag var och det som gjort 
mig till den jag är.

Oron och hemlösheten gjorde att han tappade 
förmågan att skriva. Men till slut kom han till 
insikt hur han skulle gå vidare.

Fristad för 
författare

Författaren Jude Dibia är Malmös fristadsförfattare. Foto: Fredrik Elg.
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”Det gick upp för mig att det nu  
var fritt fram för polisen och  
homofoba busar att snabbt och  
laglöst kunna skapa sin egen  
rättvisa.”

Svenska fristäder
Fristadsprogrammet har pågått i Sverige sedan 2010. Förföljda författare/journalister  
eller konstnärer/musiker som är utsatta för censur och/eller förföljelse i sitt hemland  
erbjuds ett tvåårigt stipendium, fri bostad och ett nätverk inom kulturlivet för att kunna  
utvecklas konstnärligt och att få arbeta fritt inom sitt konstområde. Valet av konstnärer  
görs av staden i samarbete med ICORN – International Cities Of Refuge Network.

–  Att göra plats för det förflutna samtidigt 
som jag accepterar nuet var det bästa sättet 
jag kunde hantera min skrivkramp på, 
säger han.

Fram till 2014 deklarerade Nigerias regering 
att det inte fanns några homosexuella i landet.  
Därefter blev klimatet ännu hårdare när Nigeria
antog en lag som kriminaliserar samkönade 
äktenskap. Därigenom fördöms alla samkönade 
relationer mellan hbtq-personer.

–  Eftersom jag själv tillhör den här gruppen 
och har skrivit om Nigerias gayvärld gick 
det upp för mig att det nu var fritt fram för 
polisen och homofoba busar att snabbt och 
laglöst kunna skapa sin egen rättvisa,  
säger han. 

Han har just gett ut sin fjärde roman som  
han har arbetat med de senaste fem åren.  
Boken handlar om vänskap och om att bli  
äldre och de val som måste göras. I sin första 
roman Walking with Shadows beskriver han  
homosexuellas utsatta och farliga situation  
i Nigeria.

Tre av fristadsförfattarna som för tillfället bor i 
Sverige skriver om hbtq-frågor. De kommer från 
tre helt olika kulturer men har det gemensamt 
att de inte accepteras i sina hemländer. Jude 
Dibia reser tillsammans med fristadsförfattarna 
i Norrköping, Babak Salimizadeh och Skellefteå, 
Ahmed Mohamed runt till bibliotek och berättar 
om deras erfarenheter. Om hbtq-frågor ur ett  
internationellt perspektiv, men även om subtila 
begränsningar här i Sverige.
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På Kulturrådets webbplats kan du läsa mer om vad som händer inom queer kultur.  
Här kan du också se och höra konferensen Queer kultur. Om hbtq-frågor inom  
kulturområdet. Den arrangerades av Kulturrådet, Riksutställningar, Scen- 
konstmuseet, Sjöhistoriska museet och Historiska museet, Stockholm, 2015.
www.kulturradet.se/hbtq

Vill du veta mer?

Regeringens strategi
En strategi för lika rättigheter och möjlig-
heter oavsett sexuell läggning, könsidentitet 
eller könsuttryck. Regeringskansliet, 2014.

Övriga strategiska myndigheters  
rapporter i urval
•  Att främja hbtq-personers lika  

rättigheter och möjligheter.  
Förutsättningar och exempel.  
Socialstyrelsen, 2015.

•  Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer 
för transpersoner. En rapport om  
hälsoläget bland transpersoner i Sverige. 
Folkhälsomyndigheten, 2015.

•  Öppna skolan! Om hbtq, normer och 
inkludering i årskurs 7–9 och gymnasiet. 
Myndigheten för ungdoms- och  
civilsamhällesfrågor (MUCF), 2015.

•  Mänskliga rättigheter på hemmaplan.  
Diskrimineringsombudsmannen  
(DO), 2014.

Även Riksutställningar och Forum  
för levande historia har tagit fram 
material om normkritik och hbtq:
•  Museerna och hbtq.  

Riksutställningar, 2015.
•  Klassrummet: Hbtq, normer & makt.  

Forum för levande historia, 2015.

Läs mer generellt om hbtq-frågor på RFSL:s, 
RFSL Ungdoms och Transföreningen FPES:s 
webbplatser och hos andra organisationer 
som företräder hbtq-personers rättigheter.
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Ur Riksutställningars rapport Museerna och hbtq. Illustration: Emma Virke.
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