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Annick Prieul' e r dr. poliL i sosio logi rra Universitetet i Os lo. Blam hen nes
forskningsarbeider er studier av kunde r hos prootituene, av homoseksuelle menn
og a id., og av meksikanske trJ.nsvestitter og deres partne re. Hun hol~e r nå på
m ed e n unders0ke lse av unge innvandrere i Norge. Hun arbelder ved
rorskningsinstitLlttct NOVA i Oslo og ved Centre de Sodologie Europeenne i
P'J.ris,
Sexuality and gender in a cultural perspective
A survey of sexuality and sex in a culturai persptx:tivc. Prieur views sex a.nd
sexuality as something that is I1OI: primarily basetl o n biolOb'Y ilnd narure, somethlOg
that is not permanent and unambiguotls, but something that is to a g reat degree
socially mo lde d. On the basis of studit:s o f Mexican transvestite prostitutes she
describes the va rio us shirting sexual roles w ith regard to heterosexual and
homosexual behavior tha t can be d istinguished among the Mexican men. In
conclusian, she points o ut that, in cont rast to the post-modern sex theories, that
the Mexican transvestites' alterations of tl lcir o wn !xxlies do not indiette that the
body and biology are unimport:tnt hut, qui l ~ lO th~ contJ";Il)', how dedsive they
are.
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Benny Henrikssons
minnesbibliotek

en 25 oktober 1996 på e fte rmiddagen invigdes Benny Heruikssons
minnesbibliotek i Tnstirutionen för socialt a rbe tes lokaler på Samvetet
vid Göteborgs Universitet. Boksamlingen står vackert samlad i vitrinskåp runt en siuplats med några bord och stolar. Rumme t har en avskild karaktär
trots aU det före nar rvå korridorer på institutionen.
Sven-Axel Månsson, professor i socialt arbete, hade ordnat så att forsk aren vid
Institutionen för socialt arbete, Benny Henrikssons kvarlämnade bibliotek få tt en
plats. Benny Henriksson hade donera! sina böcker till ett bibliotek. Denna donation hade äntligen ko mmit i hamn.
Benny Henriksson var en av våra mest kända forskare k ring homosexualitet
och hiv. Han hade doktorerat på e n avhandling ett och ett halvt år innan bibliotekets öppnande. Avhandlingen hette Ri<;k Faclor l ove -fJomosexuality, sexual
interactio n and H/V-prevention. Eu halvår efter disputationen dog Be nny
Henriksson i aids. Avhandlingen var mycket välgjord och har nu , två år efter
publiceringen, rönt uppmärksamhet i USA som ett banbl}'tande arbete.
Benny Henrikssons boksamling spegla r hans intresseområden väl. Han var
e ngagerad i ungdomsforskning och skrev böcker och a rtiklar i detta ämne. Böckerna kring ungdo mens situatio n utgör e n vik tig del av hans bibliotek. 1-1:\0 var
också intresserad av Latinamerika och skrev även o m delta. Om denna vJ rldsdel
finns ett stort antal volymer. Ett tredje område var hans starka intresse för sociologisk teoribildning. Här finn s flera av de stam sociologernas verk representerade. Ett fjärde område var hans utmärkta samling av böcker i forskning om
homosexualitet. Här finns en mycket värdefull samling. Den represente rar den
forskningsinriktn ing som var I3ennys. Han var intresserad av levnadsberänelser
och muntlig histo ria. Det finns mycket an läsa o m JUSt detw .
Förutom dessa fyra stora o mråden fanns också e n intresse fö r voodoo och
mystik. Det kan till en början verka något förvånande med tanke på den rationalite t som kännetecknade Benny Henrikssons skrivsätt. Me n kanske är det så att
en riktigt stor forskare också m~\ s t e ha ko ntakt llled de t ickerationella för att få
god balans i sitt skrivande. ! vilket fall public"er::lde han aldrig något i detta ämne.
Benoys stord kontaktnät och hans energiska arbete för forskning kring homosexualitet gör hans kvarlämnade boksamling och de t biblio tek det utgör, till e n
utmärkt bas (ör e n verksamhet med inriktning p:1 forsk ning kring kvinnlig och
manlig homosexualitet. En bibliotcksgrllPP h:lr b ild:HS som har till u ppgift att
skapa seminarie r och inköpta böcker til l bibli otck ~ L Gruppen best:\r av Sven·
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Axel Månsson, '\1argareta Svensson, MargaretJ Bäck-Wiklund, Arne Nilsson, Lisbeth
Stenberg och unde rtecknad. Vi skall tillsammans se till att en verksamhet kommer till stand med biblioteket som bas.
Att biblioteket överhuvud kunde komma till stand kan tacksamt tillskrivas Torsten A. A. Amundsons fond , vilken fötvaltas av Kungliga Vetenskapsakademien,
Centralförbunde t för socialt arbete, Fö reningen för fors kning i socia lt arbete
( FORSA-Väst) samt enskilda bidrAgsgivare. Även i fortsättningen måste vi räkna
på dessa fonders pekuniära bistånd . Dessutom bör HSFR kunna bidraga med
pengar.
Den 25 oktober, invigningsdagen, V:lr Annick Prieur inbjuden att hålla ett fö red rag o m Sexualitet och kön i ett kulmre llt perspektiv. Annick Prieur var en av
Benny Henrikssons många fo rskarvänner. Öppningen av biblioteket blev en fin
och minnesvärd srund. Ett femtiotal persone r var närvarande vid s nittarna och
skå la rna. Sve n -Axel Må nssson salte upp e n liten minnes plakett med
bidragsgivarnas namn och de närvarande kunde minnas Benny och hans inte nsiva men alltför korta forskargärning.

jan Magnusson

Ideologi eller vetenskap? .
Kring debatten mellan konstnJktivism och essentialism
Göran Söderström

den mode rna gay-rörelsen och forskningen kring homosexualitet har debatten mellan socialkonstmktivister och s.k. essentialister spelat en mycket stor
roll. I denna artikel kalluuer jag att försöka kritiskt redovisa de olika ståndpunkterna ino m konstruktivisme n och närliggande förkla ringsteorier.

I

Stämplingsteorln (labeling)
Zoologen Alfred Kinsey, som i sin revolutionerande undersökning av de n a me~
rikanske mannens sexualvanor 1938-53 kunde redovisa att hela 26 procent av
de intervjuade hade haft homosexuella kontakter e lle r reaktioner efter puberte(en, sag homosexuellt beteende som en naturlig variation som kan förekomma
hos alla människor. Han sökte förklaring till manifest homosexualilel i samhällelS
reaktion på tillfil llig ho mosexuell aktivile l:
En av de faktorer som i hög grad bidrar till utvecklande! av exkl usivt
homosexuella levnadshistorier är den bannlysning samhället utövar mot
den som upptäcks ha haft ka nske inte mer än en tillfallig ert"arenhet.
Gymnasisten blir sannolikt relegerad fr:.\n s kolan och , om det iir i en
småstad, nästan säkert driven fr.in stan. Hans chanser att få helerosexlIeJ!a
kon takter är kolossalt reducerade ehef delta offentliga avslöjande och
han tvingas in i and ..... homosexuella individers säll'ik.ap bland vilka han
slutligen själv utvecklar en exklusivt homosexuelii mönster.
(Kinsey & al 1948 s 663 (sv uppl 1949 s 6781, cit. Ke nneth I'lummer,
"Building a sociology of hOlllosexuality" i The making of the modern
homosexuaI1981).

Kinseys förk laringsmodell kan idag förefalla roande naiv, eftersom erfarenhetsmässigt endast ett mycket litd fåtal ma nifest homosexuella blivit offentl igt Utpekade i ungdome n. Hans lankegångar lOgs eme llertid senare up p av andra
forskare på en mera teoretiskt sätt. En av de första var Ed win Lemert (951).
Lemen anser att såväl e n persons uppfattning av sig sjii lv som hans beteende är
avhängigt av den etikett e ller stämpel som hans omgivning påbördar ho nom.
Teorin vidareutvecklades av Ho w<trd 13ecker i studien Olltsiders: studies in tbe
sociologyojdevfance(1%3). Becker referer..ls utfö rl igt av Pe r Arne Håkansson
i ha ns dokto rsavhandling liingtal1 och livsform 0 987 s 28 O. Enligt Becker ä r
de l fÖ rsl när e n hand ling uppfauas och behandlas som e ll no rmbrOlt av andra
som det är ~tt awikande beteende. Han tar upp 1ft! (J~:lkt!r tilllx:llistande av ett
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