Homosexualitet - definitioner och roller

G ö r an Söderström

Verklig homosexualitet, liksom heterosexualitet, ;tr en livslång proces.s som
innefattar fdn början utvecklandet av kroppsliga responser ·Och senare
utvecklandet av öpret sexuellt beteende. Den kroppsliga komponenten är
el! etablerat mönster av stimulering via synen , hörseln och känseln.
Responsen är en känslomässig och sexuell upphetsning som kulminerar i
fantasier, drömmar eller sexuell utlösning genom onani e ller sexuell
samvaro.

Homosexualitet def"tnitioner och roller
Göran Söderstrom
land dagens forskare kring kön och sexualitet förs en ?fta g.ansk~. koO::PIi(;erad teoretisk diskussion om förhållandena mellan bIologIskt kon, konsroll, sexuell identitet och sexuell preferens, såsom fmmgår b1.a. av Annick
Prie u!S al1ikel i detta nummer och queer teori-debaaen i fö regående nummer av
lambda nordicQ. Jag skall försöka att i de nna a rtikel föra ned diskussionen på en
ganska elementärt p lan.

B

I inledningsartikeln till samlingsvolymen Homosexual behavior 1980 framhåller
judd Marmor vikten av att klart defmiera vad man avser med "homosexualitet":
Är det e tt beteende, e n rad sexuella akter eller ett sinnestillstånd? Måste hom?sexualite ten vara medveten e lle r kan den också vara o me d vete n e ller latent? Ar
det en universell aspekt av allt mänskligt beteende e ller e tt uttryc k för en specie ll form av psykisk störning?
Marmor defmierar för sin del den homosexuelle som:
En som j vuxen ålder motive,ds av en definitiv erotisk dragning till personer
av samma kön och föred rar dessa och som vanligen (me n lnte
nödvändigtvis) engagerar sig i ö ppna sexuella relationer med dem.
Mannor utesluter alltså den i mänga samhällen stora gruppen av personer (främst:
män) som har up prepade homosexuella a ktiviteter som ersättning för eller som
andrahandskomple ment till heterosexuella aktiviteter, liksom de s.k. latent homosexuella enligt freudiansk teori. Han understryker emellertid att en homosexue ll e rotisk mo tivatio n eller prefe rens inte utesluter möjlighe le n att. bli hete·
rosexueUt upphetsad (och vice versa).
Liksom Karl Heinric h Vlrichs, judd Marmor, Pe r Arne Håkansson, Frederick
Whitam (Håkansson 1987 s 33 o 220), Tennov och Moneyl anser jag de l
definitionsmässig t väsentligt att endast använda känsloinriktningen e lle r
preferensen som kriterium på homosexue lla. Detta innebär äve n att homosexualitete n inte behöver vara utlevd, identiriemd e ller uteslutande 2 , På dessa gnmde r rö rfa ller också de sociala konstruktivisIe rnas definition av Hden homosexue lle som enbart e n socia l roll (se scn;\re :tnikel i detta nummer). jag ansluter
mig också i huvudsak till Saghir och Ho bbins definition ( 971):
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Den konstruktivistiska skolan har fö rt en livlig diskussion om användningen av
uttrycken Hhomosexualitet" resp "homosexuella", som man i nominalistisk tradition anser inte bör användas o m förhållanden före den tid ( 868) då te rmen
skapades. Samtidigt är det uppenbart au termen skapades som en "vetenskapligaren synonym till Ulrichs något ä ldre "uming", som uttryckligen avsåg de n sexu·
e Ua prererell::i (män som uteslutande ä lskar a ndra män) som beskrivs i Platons
Symposion frå n 400-talet f Kr. Motståndet mot att a nvända termen to rde frä mst
bottna i missförståndet att den skapats av rättspsykiatrin för att beteckna en ny
kategOri, e n fö rmodad form av neurotiskt tillstånd (jfr Silve rstolpes artike l i detta
nummer). Den av de flesta homosexuella historike r under senare år använda
te rmen ~sodomit erH för att beteckna Hhomosexuella före år 1869 måSte anses
definitionsmässigt olämplig, eftersom tennen - som s<tlnma forskare månWI gånger
framfört " dels ofta användes för a lt beteckna personer med skilda slag av sexuella beteenden Given heterosexuella eller riktade m o t djur) som a nsågs strida
mot nature ns ordning, dels fr'amst avsåg personer med avvikande beteenden,
inte avvikande preferenser, alltså i huvudsak en annan kategori än HhomosexllM

ella".
Här använda tenner

I denna översikt definieras Hho mosexuella beteenden" som sexuella hand lingar
mellan personer av samma kö n, "homosexuella som personer som fö redrar
sexuella aktivite ter med perso ne r av samma kön och/e ller fö r'JIskar sig fö reträdesvis i personer av samma kön oavsett om de utö var någon "homosexueU"
aktivitet eller ej (homosexuell känslomässig och sexuell orientering, "homosexuaJ
prefe rence" - i fo rtsättning anvä nds här termen pref(!rel/...\). I e nlig he t med vad
som numera to rde vara allmänt ino m homosexuell forskning skiljer jag också på
homosexuella beteenden, som inte behöver bottna j n:igon ho mosexuell preferens, homosexuell drift, som inte behöver bottna i n~igon homosexue ll preferens (jfr s.k. bisexuella) eller resu ltera i någon homa<;cxudl identitet, homosexuellpreferens" som inte behöve r resultera i e n medveten ho mosexuell identitet
samt homosexuell identitet, som kräver ett medvetet st:\ndpunktstaga nde av
ind ivide n (me n som i sälL<;ynta fall inte be höver sammanfalla med en ma nifest
ho mosexuell preferens).
H
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Kategorier och roller
Föreställningen att hom ose xu a lit et ä r e n
civiliSationsprodukt, V.Ulligen sedd som en lirartning av den sunda m:inniskan, torde vara nästan
lika gammal som den
västerländska ku lruren.
Nazistiska och kommunistiska ideologe r ha r
fra mfö r t i grunde n
samma uppfattning som
le dande psykoa na lytiker i våra dagar (Lex.
I3i e be r 1962). Oli ka
socialantropologer (t.ex.
Ford & Beach 1951) har
utifr.1n egna elle r andras
En c ivili~ationsprod~ ktl
råltstudier hävdat atl det
finns eller har funnits
oberörda kulturer i vilka
homosexualitet är helt okänd . David Greenbcrg har emellertid i sin stora övers ikt (1988 s n-SS) vis.·u an dessa påståenden kna ppast hå lle r fö r e n nännare
granskning.
Under dc två senast gångna decennie rna har ledande homosexuella forskare
("socialkonstruktivister") utifrån dels Alfred Kinseys framhävande aven allmän
mänsklig bisexualitet dels inte m inst en g rundläggande marxistisk historieuppfatt ning, hävdat att de n nuv3mnde homosexue lla ro llen e ller kategorin är en
skapelse av det moderna västerländska samhället och s::tknar motsvarig het i andra tider och kulturer.
I Hiddenfrom history 0990 s 58) har den marxistiskt inriktade historike rn
Robert A Pudgug a propå de n sociala konstruktivismens teori citeml Marx: Människans innersta väsen är ingen abstraktion medfödd hos valje enskild individ.
l sjäh-a ver/..?el utg6rs dej elV summan a u de sociala relationerna. Till skillnad
fd n d juren skapas människans beteende i allt viisentligt av de mänskliga
interaktio nerna, förhåll andet till a ndra l1l:i nniskor, inte av medfödda d rifter.
Sexualitetens historia är diirfö r enligt del1:1 syns:itt historien om ett subjekt vars
mening och innehåll ä r i e n st;indig process av föriindring. Det är histo rien om
sociala relationer.
l samma arbete har John Boswdl (s 18 ro rramhMlit att den vetenskapliga
striden mellan "konstllJkt ivistt: r" och ''I.,: ssI.!1l1i:1 lister'' (egentlige n e ndaijt en obestämd beteckning på k:kc-konijtn lktivisll.!f, se följande artikel) i mycket återgår
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på medeltide n.s kunskapsteoretiska strid me llan "nomina lister" och " real i.~ter'·.
Medan "realisterna" hävdade att man beskrev kategorier som red:!n f,lims i naturen hävdade -no minalisterna ~ att kategorin skapades av forskaren eller den vanliga mä nniskan splv: kategorin kunde alltså inte existe l'",J innan den var skapad
eller namngiven. Oviljan att d iskutera före ko msten av ~ h omosexlLali tCl" före
tidpunkte n då termen lanserades är en nominalistisk ståndpunkt. I3oswel1 framhåller att den "realistiska" ståndpunkten ofta förknippats med konservatism".
BosweJl fr,imhåller att nume ra knappast någon forskare hävdar e n strikt "nominalistisk n eller ~realistisk ~ kunska psteori. Fo rtsatI historisk och mångkullUrell
forskning har också modifieml ståndpunkterna hos ~ konstnlktivister" och "essentialister" ino m det homosexuella forskarsamhället. Det torde nu vara allmänt
accepterat bland forskare all homosexuell drift och homosexuellt beteende förekommer i alla tider och samhällen men kan ra sig olika kulrurella uttryck.. Det
ä r de n sociala miljön som avgör vad som betraktas som nonna lr resp. avvikande.
Som bl.a. Greenberg 0988, 1990) och Mu rray (1)84) visar återfinns genomgåe nde två primära och kulturellt synliga former av aktivt homosexuellt beteende:
det åldersolika (age-asymmetric, age-graded, transgenerationaI) riktat mot ynglingar i åldern 13-18 år (pederasu) och de l kö nsrollsolika (gender-asy mmettic,
gender-deftned, transgenderaD riktat mo t vuxna kö nsrollsöverskridande
(effem inerade, gender-crossiniJ män (företeelsen h;lr inget gemensamt namn,
men varje k ultur tycks ha ett eller fle ra, i allmänhet nedsättande, namn på den
"passiva" [penismottagandel sexue lla rollen som sådan). Homosexuellt beteende rikta t mot kvinnor ("lesbisk kärlek") är däremot inte kulturellt synligt i alla
kulturer.
Den avgörande skillnaden mellan uppfanninge n av ho mosexuella i det västerländska (särskilt nordeuropeiska och nordamerik'lnska) samhället av idag och
uppfattningen i ä ldre tider liksom fortfarande i e n rad andra kulturer är att i de
senare endast den ~passi ve" , könsrollsöverskridande mannen (såsom pathicus,
berdacb, queen) anses livsavgörande p räglad av sill homosexue lla beteende.

Den sociala könsrollen
Den sociala "rollen" behöver till skillnad från den likaledes sociall gnlndade identiteten inte vara förknippad med e n medveten sjiil vsyn : S.a mma miinniska kan
under en och samma dag gå ut och in i e n r:tu o lika social:! roller (hustnl, manuna,
resenär, anställd, patient etc.). Kö nsrollen är uppbyggd aven r..ld mer e ller mindre medvetna men inlärda ko nve ntioner: l. ex. hu r man skall vara klädd (kjol
eller byxor), hur man ska ll g~\, hur man ska ll visa si na k inslor, e ns plats pä rangskalan ("m.mnen skall vara husets herre"), vem som sk all passa u pp pr' resp.
vårda den andra etc. Könsrollsmö nstret iir specifi kt för va rje kultur och tid: sysslor som i e n kul[Uf anses lItpräglat manlig;l kan i en annan kult ur var..I förbehållna
kvinnorna.
Det traditionella homosex ue lla beteench..:t iir d d s st;lrkt Ilunclet ti ll dessa konventionella könsroll er, som i m,inga kulturer llppf:t(! :II." ."0111 av n:llu ~n givna
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(trots alt de endast i ringa mån kan sägas var.l. b io logiskt betingade), dels till
även hos a ndm djurarter vanliga konvenrionella maktroUer (äldre dominemr över
yngre, starkare över svagare). Dessa mönster leder i det tmditionella samhälle t
till e n kla r uppdelning mellan dominerande och tjänande (t.ex . man - kvinna,
man _ pojke). De två motsal5paren har i sexuella sammanhang traditionellt
karaktärisef""a ts som rollerna aktiv och passiv (t. ex. de antika romerska beteckningarna "agent" och "pathicus"). I modern sociologisk forsknin g har man emelle rtid framhållit att motsa tspa re n i själva verket bör betecknas som
(penis)inj6randeresp. (penis)morragande("inserter~ resp. "insertee")s.
Ho mosexue lla beteenden som inte strider mot d et inom en viss kultur gällande könsrollsmönstret (t.ex. ofta pedef"".l.sti) medför vanligen inte all de som
agerar uppleve r någon homosexuell identitet (ma n upplever sig som "helt norman. Å andra sidan kr'.i.ver ofta de konve ntionella könsrollerna a n den som
utövar sexuellt beteende som är motsatt den "biologiska" könsroUe n (t.ex. penismottagande vuxna män) även skall ikläda sig det motsatta könets könsroll i
övrigt (och i viss mån även könsidentitetj "invelte rad" sexuell identitet, jfr Annick
Pieurs artikel i detta nummer och Greenberg 1988 s 72).

ÅJdersollkt homosexuellt beteende - pede rasti
Den första fo rmen av homosexue llt beteende (pederastin) förutsätte r inte någon ho mosexuell preferens hos någondera pa rtnern, men naturligtvis e n homosexuell d rih åtminstone hos de n äldre, ~ i nförande. Henk GrJs (1987) och ]ames
Weinrich (1982) har påpekat parallelle n med djuren, där särskilt bla nd primaterna unga hanar visserligen försöker betäcka honorna men samtidigt bjuder ut sig
åt den överlägsne hanen, som för a11 markera rangordningen men inte utan
sexuell lust genomför ett ofullständigt analsamlag6. Den åldersolika homosexualite ten inkluderar j stort sett e ndast pojkar och mä n . Det har fl'"Jmhå l! i t.~ (bl. a. av
Edwards 1994) att medan kvinnan bard har två faser i den sexuella urvecklingen:
barn - kvinna; har manne n tre: barn - yngling (eHer med ell ;\Otikt grekiskt
uttryck: "efe b") - man. Ynglinge n som blir könsmogen kring 12-13 tir och e nligt
Kinsey vid de nna tid ä r starkt sexuellt a ktiv f.l.Sl med få känslobind ningar blir inte
e n fullt utvecklad man med e n mans alla kö nskamktärer förr.in vid omkring 18
å r. Ynglingens androgyna könskaraktär gör honom ofta ;ul"r.lktiv för mogna män,
eller som Voltaire uttrycker det i sin artikel om homosexualitet i hans DielJolI/wire
phi/osophique 1764:
Qfla, för en tid av tva eller tre år, påminner den \Inge m:lnnCIl om e n
vacker flicka med sin hys friskhet, sina fargers lyskmft, sina Ogons ljuvhet:
blir han älskad beror det på att naturen gör cH 1lI1s...~t :~ ,Iot : del t:ick:1 könet
hyllas geno m böjelse för en som äger dess skö nhel, och n:ir :\ren j,,'Ör alf.
de nna likhet försvinner upphö r också miSSlageI.

De n penismouagande ynglingen (beroende på o lika kulture r kan samlaget ske
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mellan lå ren 7, a nalt eller o ralt) har uppenbarligen e n bestä md homosexuell roll
~som i ? lika ~ku l tu rer har olika ~amn som -cata mil", ~f:.lndl1o ll oH , "bardass
p upenJunge etc.) men normalt mgen homosexuell identitet". Stephen o. Murmy (1989 s 461, 469) har framhållit motsatsparet calamil - sodomil: det ii r
vanligen endast den äldre, aktive, - i äldre svenska texter kallad "dr'Jngaskiindare"
- som straffas för "sodomitiska synder"9.
Det är emellertid inte alltid som den yngre partnern i åldersolika förhållanden
~r den m~ga.nd e, "betjänande . Inom den filippinska kulturen fungemr den
no~~ ynghngagruppen med klar heterosexuell identitet huvudsakligen som
perus~forande ~ca ll-boys~ (med trad itionell könsroll) gentemot den övervägande
e~emmer.l.de gn lppen av män med homosexue lla prefe re nser - den yngre dommerar alltså över den äldre, [rOfS an de n yngre är " prostjrnerad ~ (Fleras 1993).
Liknande införande roller har de flesta pojkarna i västerländska pedoftla förhållanden (Sandfort 1.987) liksom prostituerade ynglingar med heterosexuella prefere nser eller åtmlOstone m.~sk u lin sexualroll i väste rländska samhälle n (West
1992; Eader & Lang 1992). Ave n i de fall inge n direkT prostitution förekommer
utgör i de flesta kulturer ynglingagrupper som av tr.lclitionella .sociala skäl saknar
möjlighet till samlag med det motsatta könet de vanligaste paltnerna till de
könsrollsöverskridande männen, "queens" elle r på lätt föråldrat bögspråk, "slamper"LO, [ dessa fa ll har kna ppast könet på den penismottagande partnern någo n
~tyd~ lse: oavsett om de n panner som ger sexue ll tillfredsställelse ä r e n jämnang fl icka eller äld re kvinna, en jämnårig kamrat elle r e n "queen", oavsett om
den penismouagande, betjänande partnern ger tillfä lle till vaginalt elle r analt
samlag, "nmkar av" elle r "suger av" är ynglingens roll "aktiv" och penisinförande
ut~n s~c ia l degmdering och utan speciell sexuell ide ntitet. En parallell i något
hogrc aldersgrupper utgör den traditionella västerländska soldatprostinttionen
som i m ycket ringa grad medför någon stigmatisering eller homosexuell ide ntitet för den penisinförande soldaten (Parikas 1997). I samtliga dessa fa ll måste
~ alurli gtv is en viss homosexuell respons finnas även hos den yngre,
heterosexuellen, som är de n som j första hand få r sexuell utlösning.
[nom den äldre arabis ka kulruren, där manlig homosexuell a ktivite t så gOtt
som lItesiUlande uppträdde i fonn av analsamiag, fö re kom samtid igt ibland e n
~edve[en växling av rollerna infömnde - monag.mde mdlan den yngre och de n
aldre (Ahmad al-TifashO. Trots detta behöver ingendera partnern - särskilt inte
den yngre - uppleva någon homosexuell identitet. Islamisten Amo Schmitt (1985)
mena r t. o.m. efter intervjuer med ett hundrata l arJ.her a U ord för "preferens för
m;i n som sexualobjekt" knappast mer existe rar i nutida spr:ikbl1.lk inom a mbis·
kan, persiskan och turkiskan, något sådant kan genomsnittsorientale n inle ens
förestiilla sig: "Det gör ju nästan alla, det behöver mlm ime särskilt beteckna ".
l den kinesiska (Hinsch 1990) och japanska (Walanabe & lw;.ta 1989) klassiska pede mslin var rolle rna däremot mycket strikta och oföränderliga även sedan den yngre partne rn växt upp och blivit man. Förh:illandet I".g niira och
M
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kunde ofta men långt ifrå n alltid sammanfalla med det kö nsrollsolika, t.ex, då
den yngre upptr'.idde på teatern i kvinno roller. l dessa fall torde den yngre oft a
inte e ndast haft e n homosexue ll roll utan äve n en homosexuell identitet Celler
omvänd könsroll, se ne dan). De n kinesiska catamile n borde diiremot inre visa
någo n egen sexue ll respons: pojkar på bordeller tränades i att inte själva få
erektio n ll .
Rolle n som catamit är av naturliga skäl öve rgående efte rsom den är åldersanknuten. De n påverkar no rmalt inre he ller ynglingens övriga roller e lle r efterlämnar några spår sedan e<!tamitrollen upphö rt, ens i de fall catamitrollen haft
karaktären av prostitutio n.

Könsro llsollk h omosexualitet - macho-queen
Den a ndra fonnen, dä r de n penismouagande uppträder i e n inverterad (o mvänd) traditionell könsroll , är i de flesta kulturer föremål för starkt förakt men kan
i vissa kulturer ge e n e rkänd social roll som "berdach", ~ m a hu~ , "hijras" eller
"m ukhannath " (jfr l.ex , Kulick lambda nordiea 1/1989) . Karaktäristiskt för dessa
grupper är e n egen identite t som ~tredje kön" ll: sexue ll! umgänge ino m själva
gruppe n förekommer sällan uta n sker endast med personer med en tr"dditionell
manlig könsroll. Denna erkända fonn av könsrollsöverskridande fömtsätter visserligen inte men är uppenbarligen i de flesta fall förknippad med homosexuell
prck:re ns hos den mottagande pannern (Ku!ick har l.ex. i sina senaste forskningar kring prostituerade transvestiter i Brasilien understrukit att tran.svestiterna
inte uppleve r sig som kvinnor utan so m feminina homosexuella män). Även i
kuhllrcr diir en e rkänd socia l roll för den "effe minerdde mannen saknas har de n
rllolt:l gande vuxne partne rn i allmänhet såväl en ho mosexuell roll som en klar
och av samhället igenkä nd, mer ener m ind re fö raktad ho mosexuell identitet
(" pathicus ~ , "cinaedus ~, ~fanchonos " , ~ ri cchione~, "m arico n ~l\ "putas", ~bayot" ,
"kathoey"H, "mukhannath", "xanith", "zamel", "f.airy", "queen" etc. - då. den svenska
te rmen "fjolIar. eller "slampa" inte har riktigt samma innehåll komme r ~quee n·
att här användas som sammanfattande beteckning).
Synen på den (passive) manlige homosexuelle hänger i varje ku ltur samman
med synen på kvinnan. Föraktet för hans roll sammanhänger uppenbarligen
med samma rangord ning som bland djuren: den penismottagande underkastar
sig den penisinförancle, Den redan underlägsne ynglingen och i ickekrisrna samhälle n slaven ls kan däre mot utan socia l stigmatisering och uta n homosexuell
identitet acceptera rollen som mottag'lnde. Detsamma gä ller i viss utstr'Jckning
för s .k. "punks" (moltagande yngre heterosexuella män i främst amerikanska
och franska fa ngelsemiljöer, se t. ex. Woode n & Pa rker 1982).
Intervjuer med unga ho mosexuella i olika länder visar att r'.i.dslan för ,ln förlora
soda I ST::ltus som ö ppen homosexuell fo rtfarande ä r ett starkt hinder fö r lItt identifiera sig som sådan.
Queenrolle n förekommer i allmänhe t även i kulturer där pederdstien :Ir dominerande. l de t antika Gre kland var den omanligt p'J.ssive vuxne homost:xllelle,
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kinaidos, lika föraktad ::;om gossekärJe ken var prisad (Winkler 1990). Ue träff:m de det an tika Ro m framhåller Richlin 0 993 s 531) au även olll det inte finns
något ord i det klassiska latine t mot,>varande "homosexualitet" finns det minst
fem ton nedsäuande beteckningar på vad 'vi hä r kallat nqueen_gmppenn (sanllnll
förhållande som i de flesta nutida språk: jfr t.ex. b6g,jikus,jjolla,jJulla, stjiMgosse, kuksugare, tvesljdrt, rövknullareetc.; några av dessa ha r direkt motsvarighet i la.tinet). Cinaedi beskrivs i olika romerska kä llor och sa tirer som
ef~emin.~r~de, läspande e ller med flö jtande tal , sminkade, mkade på kro ppen,
kladda Ilogonfallande kläder, sättande handen på höften, kliande sig i huvudet
med ett fin ger, i nbju~an~e vickande på höfterna , med e tt brutet sätt att gå,
bleka, p'1'dda med kVlnnhga smycken och ibland uppträdande som transvestiter.
De ~tecknas..som. sjuka och monster, och de ras sätt att uppträda sägs tydlig t
avslo)a deras laggnmg.
Betr'.iffande de arabiska mukhannat återger den arabiske 1200-talsförfattaren
A~.mad al -Tifash~. (1 988) utförliga insidesber'.ittelser om queens fascination av
man med stora konsorgan, deras specieIIa språk sinsemellan deras metod att ta
~rt hå .. i analregionen, deras "systerskap". En mukbannaf ~r även idag i arabva rlde n en man e lle r pojke som klar sig och Uppträder p:i e n fe minint sän och
so m ofta försörjer sig so m
prostituerad Sa mtid igt som
han uppträder som sångare,
dansare elle r anställd i hus·
h."tllet. Hans brist på intresse
fö r
kvi n nan
som
sexua lo bjekt ger honom
e nligt Koranen (24 :3 1) rätt
au fritt vistas tillsammans
med o beslö jade kvinnor,
som beha ndla r hono m som
e n jämlike, Han är i allmänhet föraktad, sä rskilt av "d e
riktiga" männen, även o m
Unni Wikan (991) redovisar en m e r to le rant instiillning från sul tanatet Oman,
där ho n bedömer att ca 2
procent av männe n (hilr
kallade xan ith) antar denna
roll.

Till skillnad frå n
catamitrolle n ä r queenrollen
karaktärsgen o mgri pand e
och i a llmänhet livslång. Det

...........

-Jjt
En skapels e av det moderna väster ländska samhället. Frin
pjäse n Ang els in Americi. Sto ckholms nadneuer. Foto:
Lesley Lestie-Spin~.
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speciella uppträdande som följer med rollen är i allmänhet lätt igenkännbart för
omgivningen och ger personen en identitet som avvikare.
En återkommande tvistefråga beträffande det homosexuella beteendet hos
den effeminerade queen-rollen är om den uppstår genom att unga män med
homosexuella preferenser tvingas in i en kvinnlig roll som anses motsvara deras
sexualdrift eller om effeminerade pojkar tvingas in i en "passiv" sexualroll som
anses motsvara deras "kvinnliga·' utseende och uppträdande (jfr Kulick 1989).
George Chauncey, som utförligt analyserat queen- (el1er fairy-)rollen i USA under 1900-talets första hälft, framhåller att vissa män villigt antog rollens utmanande maniererade stil såsom mer "naturlig" för dem än den mera konventionella maskulina stilen, vilket hjälper till att förklara hur män som hade uppfostrats till att bli "normala" använde rollen för att fmna sig till rätta med sin känsla av
att vara sexuellt annorlunda än andra män. Andra lade sig däremot till med detta
upptr'Jdande som en del aven kulturell strategi som tillät dem att fä till stånd
relationer till andra män. Queen-rollens centrala betydelse för gay-kulturen och
dess användbarhet för att identifiera ("passivt" agerande) homosexuella män ger
en speciell möjlighet att iaktta könsrollernas kulturella konstruktion under denna
era i USA 0994 s 50).
Queen-rollens "maskulina" partner har naturligtvis alltid haft en varierand:
grad av homosexuell preferens. Annick Prieur återger i detta nummer en mexIkansk transvestits beskrivning på de skiftande sexuella roller och preferenser
som hans/hennes olika partner kan ha.
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bögarna genom egen e rfarenhet övertygat sig själva om att de inte måste vara
feminina utan tvärtom kunde vara supermaskulina var det möjligt för dem att
frigöra sig fdn den traditionella kopplingen mellan sexuella aktiviteter och könsroll.
Trots vad ovan sagts visar en rad stora inteniuundersökningar (t.ex. Bell,
Weinberg, Hammersmith, 1981; Saghir& Robbins 1973) att könsrollsöverkridande
eller effeminering i barndomen är karaktäristiskt för en stor minoritet av intervjuade vuxna homosexuella, samtidigt som flera långtidsundersökningar av
feminina pojkar, "sissy boys", (t.ex. Green 1987) visar att de, trots i missriktad
välmening insatta motåtgärder, i övervägande antalet fall blir uttalat homosexuella som vuxna.
Finns det en avgränsad homosexuell penisinförande rolI?
I många länder, som medelhavsländerna, latinamerika, Filippinerna och Indien
(som Chauncey [1989/90, 19941 har visat även inom arbetarklassen i USA ännu
kring 1920) har den införande genomgående ingen distinkt homosexuell roll
utan enbart en traditionell maskulin roll l6 ("macho"), även om i den stam grup~
pen av bisexuellt agerande män med heterosexuella preferenser även döljer sig
maskulina män med klara homosexuella preferenser, av tradition gifta i nonnala
äktenskap. (Påverkan från den moderna anglosaxiska gaykulturen har dock i
flera av dessa länder under de senaste åren fått även maskulina personer med
homosexuella preferenser att acceptera en homosexuell identitetl'). Äldre litter'Jm källor ber'Jttar däremot om införande män med bestämda homosexuella
preferenser och en klar homosexuell identitet, vanligen med pederastiska sexuella förhållanden, inom den arabiska (al-Tifashi 1988) resp. japanska kulturen
(Watanabe & Twata 1989).

Sociologen Erwin Haeberle har i introduktionen lill symposierapporten
Bise.xualitäten 1994 beskrivit den dominerande queen-rollens sönderfall efter
Gay Liberation-rörelsens genombrott i USA:
På 1960-talet, alltså före gay-rörelsens genombrott, dominerades "scenen" i
San Francisco på ett för alla uppenbart sätt av effeminerade "fairies" eller "queens".
Även de övriga, till utseendet mindre påfallande bögarna hade en repertoar av
kvinnliga gester som de ofta ironiskt använde gentemot varandra, vanrid de
ömsesidigt, inte sällan med gälla skrik, kallade varandra vid kvinnliga förnamn.
vid sexuella kontakter skilde man ofta mellan "aktiva" och "passiva~ roller. Gaybarerna konkurrerade genom "transvestitshower" om gästernas gunst.
Femton år senare, efter den nästan fullständiga segern för gay liberation i San
Francisco hade transvestitshowerna försvunnit från barerna. Gästerna bekymrade sig i~te längre om skillnaden mellan "aktiv" och "passiv", utan "alla gjorde
allt". Därtill lade man sig till med ett djupare stämläge, kortklippt hår, mustasch,
skogshuggarskjorta, jeans och kraftiga kängor som betonade den maskuli~ l~
ken. Detta spred sig som "Castro [street] c10ne look" till andra gayscener I USA

Könsrollsollk homosexualitet - butch-fem(me)
För kvinnor med homosexuellt beteende förekommer knappast de åldersolika
förhållandena. Det manliga mot.~atsparet "macho-queen" motsvaras emellertid
av paret "butch-fem(me)" (termerna är kända förs t från det tidiga 1900-talets
USA), där endast den "aktiva" (butch) ansågs ha en homosexuell identitet, ofta
markerad genom olika grad av manlig kläcbel. I äldre tider kunde "butch"-kvinnan många gånger tjänstgöra som soldat i man~kläder; i denna förklädnad kunde
hon också lyckas ingå formellt äktenskap med sin "normalt" feminina partner.
Bland Amerikas indianer förekom också, fast mera sällsynt, den kvinnliga motsvarigheten till berdacherna, ibland kallade "amazons". Liksom sin manliga motsvarighet rycks de ha varit socialt accepterade och kunde ingå äktenskap med
sin partner av saffi1lla kön (Greenberg 1988 s 55).

och Europa.
..
.
Det rörde sig emellertid i båda fallen till största delen om samma manmskor
som bara hade blivit femton år äldre. Man hade anpassat sig efter en ny dominerande roll, en motståndsrörelse gentemot de gamla klichcema. Först efter det att

Konstanta roller
De ortodoxa "socialkonstruktivistern:l" har sta rkt undc rstnlkit att varje sexualroll
är unik för sin tid och sin kultur; man kan allts;\ inte dra n:igra paralleller mellan
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t.ex. en ~gosseälskare" i det klassiska Aten, e n berdach hos Nordamerikas indianer, en "kvinnohataode" samuraj i l6OQ..talets j apan och en "gay~ i dagens USA.
Sociologen Stephen O. MurrAYframhåller emellertid att även om rollerna skiftar
mellan tide rna och kulturerna är antalet möjliga roller mycket få och ganska
identiska de o lika kulturerna emellan (Encyc/opedia ojbomosexualilys 1226).
Vem Bullollgh framhåller i sin översikt av homosexualiteten i samhället och
historien au en av de inflytelserika faktorerna fö r att sälta gränserna fö r sexuellt
beteende är attityde n gentemot det motsatta könet, och eftersom i den mansdominerade historien det morsana könet nästan uteslutande har"Varit kvinnor
blir uppfattningarna om kvinnorna avgörande (1976 s <)4).
Som ovan anförts är den helt dominerande rollen för män med uttalad homosexuell preferens den könsrollsolika: denna roll har kunnat påvisas i s~ gott som
alla kulturer och tider. Mindre distinkt är rollen fö r de män som har en uttalad
preferens för att vara aktiv part i åldersolika homosexuella förhållanden (den
passiva parren har primärt ingen specifik roll); sådana personer har dock utpekats i många kulturer och tider (t.ex. som en "luti" i Tusen och en natt). Till
skill nad fdn den dominerande manliga passin homosexuella rollen är den i
olika kulturer och tider dominerande roUen för kvinnor visserligen könsrollolik
men aktiv; den "passiva" kvinnliga parten anses allmänt inte ha någon speciell
homosexuell roll. Kvinnliga homosexuella roller saknas dock i många kulturer.
Den moderna västerländska jämlika könsrollen (båda parterna är ungem r lika
gamla, båda har samma rJtt att välja partner och känna njutning), såväl den
heterosexue lla som den homose.xuella, är dock i och för sig en mycket sen
18
företeelse, som först långsamt sprider sig över den civilise......de världen •
Homosexualitet och giftermål
l e n mycket stor del av världens etniska och religiösa kulturer av idag är giftermål fortfarande ert oeftergivligt socialt krav. Äktenskapen grundar sig i allmänhet heller inte på kä rlek, utan på ett ekonomiskt eller socialt avtal. Även personer med medvetna ho mosexuella preferenser (med undantag för personer som
valt en öppen, samhälleligt föraktad könsroUsöverskridande roll) tvingas av familjens och samhällets tryck till äktenskap och barnalstring. Också inom den
västerländska ku lturen har fram till vår tid detta varit en huvudregel. Vid tolkning
av historiska förh ållanden får denna påtvingade heterosexuella roll inte blandas
ihop med heterosexuella eller bisexuella preferenser.
Vad som senast anfölts gäller inte minst kvinnor med homosexuella preferenser. Det är därför i äldre tider mycket svån att urskilja kvinnor med en klar
homosexuell identitet.
Sammanfattning roller och identitet
I de flesta kulturer är sexuallivet knutet till fasta roller, som sanunanhänger med
olika människors och åldersgmppers ma kt och status inom samhället och
kärnfamiljen. Större delen ~v världens befolkning lever ännu i dag i utpräglat
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patriarkaliska samhällen. r det patriarkalisk'Lsamhället är det aktiV::Lmanliga könsorganet symbolen för makt Makt ger status, underkastelse förnedring. Homosexuellt (manligt) beteende måste i det traditioneJla samhället alltid ses i detta
perspektiv. En sexuell handling där mannens könsorgan är aktivt, införande,
skadar inte mannens status även i de fall handlingen anses som momliskt förkastlig, men kan däremot för all framtid förnedra den mottagande partnern om denna
ären ogift kvinna eller en vuxen man. En person som redan fdn början saknar
status, såsom en slav e ller slavinna, påverkas cmelIenid inte av den påtvingade
mottagande rollen. En person med orubbligt hög stams, sasom en kung eller en
furste, påverkas vanligen inte heller aven fysi.skt underordnad roll i sexuallivet.
De olika kulturerna har i allmänhet accepterat (ofta även i de fall den förhä rskande religionen av andra skäl fördömer dem) två fonner av homosexuellt beteende som inte stör samhällets eller fami ljens maktmönster: 1. Den aldersolika
(pederastin), där en man som inte är fl.lllvuxen och cL'irför av lägre status är den
mottagande, betjänande partnern; 2. den könsrollso/ika, där den mottagande,
betjänande vuxne mannen vanligen frivilli gt uppger sin manliga stams och sociala värdighet och anpassar sig till det moL~a tta könets könsroll.
Den sexuella rollen kan skifta beroende på ålder, utveckling och partnerns
status. Den sexuella identiteten är däremot vanligen bestående sedan den blivit
uppenbar för individen sj:llv ("jag är man , jag är kvinna"). Att vara mottagande,
betjänande i ett aldersolikt fö rhållande ger vanligen ingen bestående identitet
enär jag är vuxen blir jag man"). Att vara mottagande i ett könsrollsolikt förhå llande där den vanliga manliga identiteten iir uppgiven ger diiremot en egen
identitet ("jag är en 'mailU', en 'fikus', en 'f'lOchono'~) och därmed en trygghet i
rollen, även om rollen är av lågt socialt värde.
Den aktive , införande manne n i ett homosexuellt tillfalligt eller bestående
förhå llande behöver traditionellt inte uppge sin manliga identitet (Hjag är man,
jag särrer pä~). Vi vet emellertid ända sedan Pausanias tal i Platons Symposion aH
män med en utpräglad homosexuell preferens frivilligt kan deklarera en ny,
"homosexueW identitet ejag vänder mig till det manliga könet"). Denna form:
3. den jämlika, där den manliga identiteten inte uppges men den homosexuella
preferensen är självaccepterad (~jag är man, men jag vänder mig till det manliga
könet"), kan spårds genom historien men har först seda n de allmänna könsrollerna började ifrågaSättas inom den västliga kulturen under 1960-talet blivit dominerande inom Europa och USA.
För kvinnorna inom det patriarkaliska samhället har situationen varit en annan.
En kvinna har ingen sta tus att förlora i ett sexuellt förhållande till en annan
kvinna : det homosexuella eller homocrotiska beteendet mellan kvinnor har diirför alltid varit mindre problematiskt. En kvinna som tar mannens roll i förhållande
till en annan kvinna kan däremot skada mannens staUIS, om förhållandet präglas
av homosexuell preferens. Den sexuellt ;!ktiva kvinnan .~iittc r sig i mannens
ställe, vilket mbbar hans maktposition och smnhiillets sociala ordning. Aven om
vi har relativt många exempel genom ;\rhundr.ldcna p:'! homosexuell preferens
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hos kvinnor etribader~) är belägg på en siirskild kvinnlig homosexuell identite r
sällsynta (men förekom uppenbarligen hos t.ex. kvinnliga "berdache r" bland de
amerikanska indianema).
Noter
I. Psykologen Dorothy Tennov har i love ond Jime~nce .~1980), . byggd pi ~er än t~ års
kliniska undersökningar, utr"eu vad det Innebär, psykiskt och fysiskt. att vara
förälskad". Hon drar slutsatsen au det är upplevelsen av att vara förälskad, vad
hon kallar "Iimerance", som definierar människor som hetero- eller homosexuella. Bier som en av hennes manliga homosexuella informanter uttrycker
det; "Jag förälskar mig i män, inte i kvinnor. Punkt cx::h slut. Det är det som gör
mig gay." I en intervju med Lawrence Mass ansluter sig den ledande ameri kanske
sexologen Jonn Money helt till hennes synpunkter (Mass 1990 s 30).
2. Denna definition skiljer sig alltsl även frin Bieber (1965 s 248) som anför: "Jag
diagnostiserar inte patienter som homosexuella annat än när de inlltit sig pi
öppet homosexuellt beteende. De som också utövar heterosexuell aktivitet
diagnostiseras som bisexuella. En isolerad erfarenhet berättigar inte till diagnosen, men upprepat homosexuellt beteende som vuxen, oavsett om det är sporadiskt eller kontinuerligt pigiende, utmärker en person som homosexuelL"
Definitionen stämmer däremot med Gieses uppfattning (1957-5811963-64).
3. "Situationai homosexualIty", Giese: "homosexuelle Reaktionen": homosexualitet "faute
de mleux": homosexualitet "i brist på bättre".
4. Ett belysande svenskt ytterlighetsexempel pi en "realistisk" konservativ ståndpunkt
finner 'II hos den ledande svell.'ike filosofen under 1800-talet CJ. Boström, som
hävdade att den dåvarande svenska riksdagens fyra sdnd var uttryck för evigt
gudomlige förnuft. inte skapade aven historisk scx::ial situation. Den marxistiska
materialistiska historiesynen kan sägas representera den motsatta, radikala
ytterligheten.
5. Boswell (1989) pipekar att under romartiden den frie vuxne manlige medborgaren i sin
påbjudna könsroll som aktiv (agent) inte kunde ägna sig it aktiv "fello" (fellatio
eller avsugning) lika litet som åt "ceveo" (aktivt medverka som mottagande part
i analsex) men däremot passiv "irrumo" (irrumatio. Cf"bjuda sin penis för avsugning) liksom naturligtvis aktiv "fuwo" (införande sex med kvinnor) liksom ockd
aktiv "pedico" (infarande analt sex med män).
6. ZooIogiprofessom R.H. Denniston understryker i sin översikt"Ambisexuality in animals"
(Homosexual behavior 1980 s 38) att homosexuella aktiviteter, inte minst mellan
över- cx::h underordnade hannar. förekommer hos alla typer av djur som blivit
noggrant studerade. Dessa aktiviteter har mycket litet att göra med hormonella
rubbningar. T.O.m. sl låga organismer som fiskar visar homosexuellt beteende
som är relaterat till social dominans-underordnande.
7. "Intercrural", "inter femora": penis Införes i det under pungen bildade hål rummet mellan
lå ren (Hirschfeld 1914 s 288; Dover 1978{ 1980 s 98).
8. Ett undantag utgör feminina pojkar, som i länder med macho-kultur ofta blir saklöst
våldtagna vid låg ålde r av äldre pojkar och män i sin närmaste omgivning.Trumbach
(1988/89) har visat att även i det mot homosexuellt beteende stränga England
vid 1700-talets mitt ansigs feminina pojkar som blev vildtagna av äldre kamrater
få skylla sig själva: de antogs redan ha en qUi!en-identitet.
.~U
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9.1 analogi med förMIlandet vid upptäckt tidelag, där det oskyldiga men "orenade" djuret
dödades, straffades dock av religiösa skäl ibland även den "oskyidige" partnern _
i Sverige in på I900-talet även barnet vid incestbrott.
10. En äldre informant i Göteborg har berättat hur ännu på I'MO-talet de unga heteroseJIvella pojkarna på lördagskvällarna efter att ha följt lIkkan hem, men inte Bltt föl ja
med på rummet, sökte upp homosexuella pi de kända träffställena i parkerna fö r
. att BI sitt uppväckta sexualbeg.ir tillfredsställt genom att bli avsugna iW"bögarna"
Ofr också Nilsson 199-4).
I I. Karsch-Haack 1906 s 26.
12. Tredje könet-begreppet lanserades i modern tid av Ulrichs 1862. som först inte kände
till nigon annan homosexuell roll än qUi!en-rollen; berdachforskarenWill Roscoe
har emellertid på~kat att uttrycket "tredje könet", på latin "tertium sexus",
redan under antiken användes om köosöverskridande prästCf"för vissa gudomligheter. Det är mycket möjligt att den lidelsefulle latinisten Ulrichs li nade uttrycket från det latinska smädeordet.
13. I Spanien är fortfarande 1997 denna åtminstone sedan 1700-talet kända beteckning,
avseende effeminerade män, den allmänna för homosexuella (använd ocksi av
många homosexuella själva).
14. Denna thailändska beteckning avser ursprungligen hermafroditer - personer eller djur
utan bestämt kön - , men används samtidigt (förklenande) för könsrollsöverskridande homosexuella.
15. Sokrates vackre unge lärjunge Faidon (berättaren i Platons dialog med samma namn om
Sokrates sista stunder) hade enligt Diogenes Laertios (II 9: I) som krigsBInge
frin Elis slits till en homosexuell bordell i Aten; han lär ha dragit för förhänget
till sitt rum för att le sken av att ha en kund och krupit ut genom fönstret för att
lyssna på Sokrates. Denne fick en vän att friköpa lärjungen: hans status tycks inte
ha skadats av denna övergående förnedrande slavroll. licht (1993 s 439) kommenterar: "Det är verkligen ettanmärkningsYärt faktum, au den my<:ke t beundrade dialogen Faidon [som starkt påverlen kristen teologl1 är uppkallad efter
och mesta tiden förs med en ung man som bara en kort tid dessförinnan stod ti ll
förfogande pj en bordell för vem som helst som ville betala för honom." En
atensk medborgare som frivilligt ägnade sig åt prostitution förlorade däremot
för all framtid alla politiska rättigheter och föraktades starkt.
16. Motsvarigheten i USA, "trade". har däremot kommit att B. en distinkt homosexuell roll
som skiljer dem från heterosexuella män i all mänhet.
17. I det moderna Thailand använder man för dessa homosexuella det anglosaxiska uttrycket "gay king" analogt med "queen" Oackson 1989 s 20 fl. Gayaktivjsterna i
landet klagar emellertid över att deras organisation endast rekryterar "gay
queens", inla "gay kings" (pers meddelande till förf).
18. I Latinamerika betecknas de jämlika (egalitarian) som "moderno" eller "internacional"
(Murray red. 1987 s 133).
19. Ford och Beach (1951 kap 7) har på grundval av det antropologiska registret "Human
relations area file's standard sample" &lOrt en översikt av förekomsten av dessa
båda ins titutionaliserade ro ller i registrets 186 olika samhällen Ofr ocksi Greenberg 1988 s 25-65).
20. Greenberg (1988 s 66-73) redovisar förekomsten av jämlika (egalitarian) homosexuella
beteenden i en rad olika samhällen fr5.n skilda delar av världen. Förhållandena är
företrädesvis - men sannolikt Inte uteslutande - bisexuella (utan homosexuell
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preferens). Han framhSller att de jämlika lörhSlla ndena skiljer sig lrion grupperna I o ch 2 genom att roller inte existerar, är ostabila eller inte hänger ihop
med partnems Slder eller sociala ställning. En partner som är aktiv vid ett
tillfälle kan vara passiv vid nästa. eller man kan praktisera ömsesidig masturbation. Inom förhSllandet behandlar partnerna varandra som sociala jäm lika r.
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Seksualltet og kj0nn i
kulture1t perspektiv
Det siste århundrets oppdagelser av seksuaUtet,
fulgt aven dekonstruksjonistisk ~velse
Annick Prieur

Homosexuality - definitions and roles

.

A survey of the various definitions of the concepl homosexualtty and the
,
' h'IL l n aucllon
.• I't'
to the two traditional types of
social roles assoclated
Wlt
homosexual behavior Cmainly male) that can be found in most cultures and
'ad ' 1 T~mgenerational or pederast y, directed towards youths, and 2.
pen s. .
f
h
. d .
Transgenderal, directed towards gender-crossing men, o ten c aractenze as
"
both forms based on inequality and the contral of the weaker by
at h lrusex,
1 dh dl
··t
the stronger, a third type, the egalitarian, in which s~ch ra e
a~ , yexls aoy
longer and where each participant can be both acttve and passl\e.
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eksualitet og kj0nn i el kulture lt perspektiv. er den oppgiltc littelen
på foredraget jeg er blitt invitert til å holde ved åpningen av Benny
Henrikssons minnebibliotek. Tanken bak å gi meg dette temaet var
vel at jeg skulle si noe om hvordan seksualitet og kj0nn ikke er noe fast og gitt,
ikke noe entydig, og at dette kan vises gjennom å se på hvordan oppfattelsen
varierer mellom kulturer. Det er ikke bare andre kulturer vi herer noe om n:\r vi
studere r dem, det er vel så mye var egen. Og når tema er kj0nn, kan det va:re
et spesielt behov for å reise bort for å forsta det hjemlige sier Pierre Bourdieu,
(1992: 145): "vi har med en institusjon å gj0re som har vrert innskrevet i de
sosiale strukturers objektivitet og i de mentale stnlkturers subjektivitet i tusenvis av år, på en slik måte at analysen har alle muligheter for å komme tH å
anvende som red~kaper for analysen nettopp de kategorier for persepsjon og
tenkning som burde va:re objekterfor denne analysen." Når vi fors0ker å forsta
kj0nn, gj0r vi det ved hjelp av kategorier for persepsjon og tenkning som allerede er kjemnec1e. Derfor må vi forstå vår forståelse av kj0nn f0f vi kan forstå
kj0nnet.
Jeg skal etter hvert se på kj0nn og seksualitet ved å se pa forståelsen i andre
kulturer, men jeg vii f0rst pr0ve å se på endringer i forstaelsen av seksualitet og
kj0fll1 i vår egen kulturkrets, i et dr0yt hundre-års-perspektiv. Jeg trar dette kan
kalles for en historie om rapt uskylc1, om e n gradvis innsikt i at det faste og
entydige ikke finnes. Jeg skal se på hva seksualvitenskapen har betydd for å
skape angst og usikkerhet på det seksuelle omddet.
Men da må jeg f0rst minne om at koblingen me llom seksualitet og angst er
langt e\dre eon viteoskapen. Middelalderens hekseprosesser er velkjente. Det
fa rlige var kvinner som hadde seksuell kontakt med djevelen. Mindre kjent er
den moralske panikken knyttet til tide!agsbrollel- seksuel1 omgang med dyr glimrende dokumentert av den svenske historih::re n Jonas Liliequist. Bare mellom
1751 og 1778 ble 156 svensker halshugget og bre nt for tidelag, ca. 1/ 6 av alle
hcnrettelser i perioden. Dammene var ikke re ttsskandale r, Je anklagede, i all
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