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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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tillfalHgt homosexuellt beteende: ett avslöjande utpekande med ungefar de föl j~
der Kinsey anför; inlemmandet i en homosexuell grupp som ränfard igar beteendet och ger kunskaper o m hur man kan leva som homosexuell; upptäckandee
tilL<;ammans med e rfarna homosexuella av de njutningar som homosexuellt beteende kan ge.
Beckers teorie r har vidare urvecklats bl.a. av Farell och Morrione (975), anhängare av de n s. k. symboliska interaktionismen (se nedan). Enligt Farell och
Morrio ne uppleve r en individ au andra pa grund av hans beteende identifierar
honom som homosexuell och re"".tgerar mot honom i enlighet med de n a llmänna
negativa stereotypa uppfattningen om homosexuella . För att kunna bära de
psykiska påfrestningarna som omvärldens reaktion innebär söker han sig till andra ho mosexuella och lär sig växa in i en homosexuell roll som visserligen är
mera inne hållsrik men i huvudsak överenstämmer med den roll eller ste reotyp
för "homosexuella" som samhället i övrigt definierar. Han har fått e n homosexue ll identitet.
Uteblir den negativa reaktionen förblir han däremot tydligen en vanlig samhä llsmedborgare:
Om individen inre uppfattar sig som definierad och behandlad som
avvikare, är det inte sannolikt att han känner ett starkt behov att ingå!
homosexuella gru pper. Genom att bevara integrationen i dd större samhället
är det sannolikt atl hans avvikelse stabiliseras på den primära nivån [dvs ..
tillHiIIiga homosexuella beteendenl. l dd här fallet skulle han inte utveckla
en homosexuells k::inslor och beteenden i en stereotyp mening.
(1975 s 383, dc. d t Håkansson s 30)

Den nya Gay Liberation-rörelsen (Y.d 1970-talet anslöt sig entus iastis kt till
stämplingsteoretikemas ideer o m en fullständig integralion i samhä lle t sedan
den sociala diskrimine ringe n bringa ts att upphöra; i Norden har b l.a . Wilhe lm
von Rosen (982) fr.lmfört liknande framtidsperspektiv. Även de med e rna nordiska förbunden för homosexuella har sett som ett framtidsmål att efte r en fu ll~
ständig integration avskaffa sig själva . Trots att man deklarerat "gay pride" har
själva stämpeln "homosexuell" upplevts som fö rnedrande. St~implingsteorin har
därför fått en myc ke t stark Ställning bland homosexue lla forskare - främst i sin
mera utvecklade form, socialkonstruktivismen - trots att den inte kan sägas ha
fått något direkt stöd l seriös empirisk sociologisk elle r historisk forskning. Ett
karaktäristiskt exempel på en ideologisk fmmtidsvision stödd på konstruktivistisk
teori ger Jonathan Katz 0983 s 173; observera likhe ten med dagens queer
teori):
Om namngivningen av den homosexuelle (X·h den heterosexuelle var en
epokgörande uppfmning åstadkommen under kapitalets välde, 1880-1950,
har den mest avancerade, radikala och humana sexualpolitik jag nu kitnner
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till en vision aven erotisk och känslOmiissig utopi i vilken de två sorternas
sexualitet inte kommer al! nämnas. Denna långlg:iende ideala vision ser
inte den lilx:r.da reformeringen av maskulint och feminint, heterosexualitet
och homosexu:.litet ut:ln den revolulionemnde upplösningen av alla länkar
mellan sexualbiologi och särskilda känslor eller akter. Det skulle inte längre
finnas några känslor eller arbeten som är o passande för vare sig kvinnor
eller män. Denna sexuella revolution skulle i själva verket avskaffa kvinna
och man som vi känner dem idag.

Kritik av stämplingstcorin

Kriminologen David F. Greenberg påpekar i sitt stora översiktsverk The
construction of homosex1.tctlity (1988 s 487) att när stämplingsperspektivet i
avvikarteorin från bö~an formu lerades hävdade några av teorins mest extrema
förespråkare att tillfälligt deltagande i avvikande beteende var uLOmordentligt
vanligt, men i a llm~inhet helt övergående. Bara de som utpekades av myndighete rna, stämplades som avvikare och straffades eller fick unde rgå behandling
inträdde i e n karriär av vidmakthållen och systematisk avvikelse. Kritikerna påpekade e mellertid att stämpling, utpekande, inte var nödvändigt eller tillräckligt
för att skapa en karriär som avvikare. Även om det finns en avsevärd mängd
övergående homosexuellt beteende bland ungdomar kan homosexuella som
inte uppträder öppet engagera sig i homosexuella förhillanden av långtiC!skaraktiir
utan att någonsin bli utpekade som sådana av andra (Mankoff 1971).
Man in Weinberg, som tidigare sruderat avvike lse ur e tt interaktio nistiskt perspektiv (enligt vilke t identiteten baseras på hur individen uppfaua r a nd r.tS bedömning av honom och betydelsefulla andras allmänna värderingar), prövade
tillsarrunans med Colin w illiams stämplingsteorin på homosexuella som fåu "mindre hedrande avsked" från krigsmakten. Deras resultat visade alt den offentliga
stigmatiseringen inte nödvä ndigtvis hade negativa konsekvenser för individen
(Williams och Weinberg 1971). Tre å r senare slutförde de båda förfa ttarna en
mycket större studie, byggd på 2.400 intervjue r i det dokumenterat homofo ba
USA (visserligen i de redan i början av 1970-talet mer toleranta städerna New
York och San Francis.co) resp. två påtagligt toleranta länder, Danmark (Köpenhamn) oeh Nederländerna (Amsterdam) (Weinberg och Williams 1974/1 975) . J
studien unde rsöktes relatione rna till den homosexuella resp . den heterosexue lla
värl de n och psykologiska problem. Utgångspunkten är Kinseys "utpekarteori":
blir man känd som homosexuell kan man lvingas in i en homosexue ll värld som
tar över and ra samhälle liga rolle r. Faran att b li upptäckt styr det sätt även självidentifierade hanterar sin homosexualitel och kan paverka det psykologiska
välbefinnandet. Problemen borde öka med ökat förtryck. Resultatet av undersökningen bekräftade emellertid inte teorierna : trots att förtrycket från samhället
är större i USA mar homosexuella där lika bra som i Nederländerna och Danmark.
Författarna gör reflexio ne n att sociologer o fta glöm mer människors förmåga
att anpassa sig. Att bli känd som homosexuell kan oft;1 göra det lä ttare för e n
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individ än tvärtom. Bisexuella har inte större p roblem än homosexuella, trot,> an
de brukar ses som slitna me llan två världar. Ga mla homosexuella har inte fler
problem än unga; man an passar sig tiU situatio ne n .

Konstruktivismen
"KonsllUktivismen~ ("social constructionists") har ingen klart formu le rad egen
teori. Uttrycket kan i vid mening definiera alla teoretiker som avvi~r tesen an
homosexualitet är en g rundläggande egenska p hos individen, antmgen p.g.a.
födsel eller genom en mentalt sjuklig utveckling (psykodynamikernas tes). Ino m
den konstruktivistiska ramen ryms stämplingsteorin , interaktionismen (se nedan)
och sexualvalsteorin. På samma sän har naturligtvis "essentialismen" ingen gemensam teori: uttrycket används bara som en samlingsbeteckning för de teor~
riker som i Vlriehs, Krafft-Ebings och Hirschfelds efterföljd hävdar hon:o~~ah
l
teten som e n grundläggande egenskap hos individen • Den nomlOahst:~ka
konstruktivismen (jfr artikeln om ro llerna) tillhör emellertid en ~redare .sa~l~~ls.
ftlosofisk skola som också omfattar t.ex. den idag ganska populara nommahstlska
konstteorin (konst är förenklat uttryckt det man väljer att kalla konst). .
En huvudtes hos konstruktiviSterna är an de homosexuella eller sn~re bl.SCxuella
beteenden som förekom i det antika Grekland ("gossekärleken") hksom f~rtfa.
rande i de fle sta medelhavsländerna, de islamska samhällena och de latinska
länd erna med likartad macho-kultl.lr, liksom i mer rituell form hos en rad natur·
fo lk, ingenting har att göra med den moderna m anifesta väste rländska h.~mo
sexualitete n som man hävdar inte ått::rfmns i andra tider e lle r andra samhallen.
n
I mer inskfJnkt me ning avser "konstruktivisme n alltså d e teoretike r (vanligen
anhängare till st'Jmplingsteorin eller den symboliska interaktiOnismen? ~m. anser an den ~homosexuella personl igheten~ konstruerad es av det kapl~a~lstlska
västerländska samhället vid e n viss, mycket sen tidpunkt. KonstruktiVisterna
utgår från Kinsey, som bestämt tillbakavisade de n dinills fö rhärskande uppfanningen an det fanns två klart åtskilda gmpper, homo.se:cuella och heterose~u.
ella, och däremellan endast e n obestämd mellangrupp blsexuella, som alla bhvlt
så genom födse l och arv och som fm n födseln är ödesbes~ämda att vara det en~
eUer det andra (1948 s 636 f; Öt. McIntosh 1968 s 189). Kmsey sag det sexuella
beteendet som ett ganska okomplicerat val:
Oavsett vilka faktorer som tas i betraktande, får man inte glömma att det
fenomen som skall förklaras i grunden är det att en individ föredrar en
partner av det ena könet eller en panner av det andra , eller kan acceptera
palmer av bägge könen. Delta problem är, när allt kommer omk rmg, ~n
del av ett allmännare problem som rör val i allmiinhet: valet av den vag
man tar, av de kläder man bär, av den mat man äter, av det ~tälle där man
sover, och en oändlig mängd ,mdm saker som man hela liden väljer. Vale!
av partner i ett sexuellt förh:ill;lllde blir b;lr.1 m~r betydelsefullt för ~tt
samhället i detta fallet kriiver alt dc! skall ske ett VIsst besliimt val , medan
det inte .s! ofta diktel"'J.Tens val av m;lt och kliider.
(Kinsey & al 1948 s 661 Isv uppl 19'19 s 6761; dL Bech och Wtzen 1986 s
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155.)

Kinseys gan,>ka förenklade uppfattning av d en i gm nden bisexuella människan
vars sexue lla roll på ett bcgrän.s<mde sätt kom att fOlm as av samhällets krav och
reaktioner togs som tidigare niimnts upp av efterkrigstidens akriviströrelse i USA.

"'Den medicinska konstruktionen"
De "konstru ktivistjska ~ teoretikerna frä n 1970-talet har tilldelat de båd a tyska
sexualpa to logerna Westphal och K....... m-Ebing en avgörande roll i ~ konstru ktio
nen" av den moderne homosexuelle. Michel FOUC:lu lt skriver i första delen av
sin Sexualitetens historia: Le v%nte de savoirfViljan att färstd 0976/ 1980 s
58):
Man får inte glömma att homosexualitetens psykologiska, psykiatriska,
medicinska kategori grundlades den dag - Westphals btrömda artikel år
Hl70 [skall vara 1869] om de konträra sensationerna ka n räknas som
födelsedatum · då man karaktäriserade den mer som en beskaffenhet hos
den sexuella sensibiliteten, ett viSSt sätt al! kasta om det manliga och det
kvinnliga inom sig själv, än som en bestämd typ av sexuella relationer. r. .1
Sodomiten vur elJ rJterjullssyndara, dan homosexuelle är nu en art.
Citatet, särskilt den sista meningen, här ku rsiverad efter Kulick, lambda l10rdica
1/1989, har blivit något av fundamentet förde konstruktivistiska forskarna, cite·
rat som motto för den ko nstruktivistiska teorivolymen The making ojthe mo·
dern bomosexual 1981 (Ke nneth Plummer red.). Tesen är bestickande välformulerad , men såsom övertygand e framgar av de senaste decenniernas historiska
forskning kring homosexualitet och ho mosexuella subkulturer i äldre tid, h iStOriskt o riktig2. Det var såsom KrafTt-Ebing fmmhåller i sitt stora verk Psycbopathia
sexua/is. Mil besonderer Benlcksicbtigung der konträren 5exualempfindung
1886 de homosexuella själva som lanserade tesen om en speciell medfödd kategori och p resenterade sina levnadshistorier'. Som Hubert Kennedy ( 988)
visat stödde sig Westpha l 1869 p:'l Karl Heinrich Ulrichs teorier, men skildrar
uttryckligen en annan kalegori ä n dem vi idag definierar som ~homosexuella~,
nämligen personer som uppfaltade sig tillhöra ett annat kön oavsettdrifrsliv eller
avvikande sexuella p referenser, va rför han inte ansåg sig kunna använda denna
redan av Kertben y myntade term eller te rmen "u rning" med samma betydelse
eller de äldre teonerna sodomi och pederasti·. Albert Moll fmmhåller 1924 i sin
helt omarbetad e version av Psychopcuhia sexualis (5 397) att Westphal inte
hade identifie rar kon/rare Sexualempjindung med ho mosexualitet och att
Hir5chfe ld visserligen infört den nya termen "tmnsvestit" men att begre ppet
först definierats i WestphaJs artikel. Moll l.lndersllyke r (xkså i förordet att han i
sin ve rsion he lt skilt kapitlet "kontriirc Sexua lempfindung·', som utgår frå n
Westphal , från kapitlet "homosexllalitel"s. lh:dan 1%7 påpekade också d en
svenske forskaren]an Wålinder i sin avhandling 1hlll.';S(~\'lIalism(s 1) an Westphal
introducerade sin tenn för ~tra nsscxualis1l1", inte för homosexualitet.
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Den engelske pionjären inom den homosexuella forskningenJ.A. Symonds
hade två år före W'estphals artikel påbörjat sina teoretiska skrifter, som utgår från
att homosexualitet är en medfödd variation, en åsikt som också schweizaren
Heinrich Hössli formulerade redan 1819 (Karsch-Haack 1903 s 42). l Ulrichs
skrifter från lS60-talets slut finner vi också en på nyvunnen erfarenhet grundad,
i stort sett fortfarande i huvudsak hållbar beskrivning av hela det homosexuella
spektrJ.t.
Krafft-Ebings insats är att i Morel/Lombrosos efterföljd försöka klassificera in de
homosexuella som en eller flera arter degenererade. Lika litet som Lombroso
skapade tjuven och förfalskaren när han försökte urskilja och systematisem deras
"kriminalantropologLska" särdrag, lika lite konstruerade Westphal och Krafft-Ebing
de personlighetstyper ur verkligheten som de försökte passa in i ett morelskt
degenerationsschema.
Den medicinska konstruktionen ur marxistiskt perspektiv
Det har även hävdats (av Hocquenghem 1972 och David Fernbach 1973 , senare av ]effrey Weeks i olika arbeten, även av Kulick 1989) att "konstruktionen
av den homosexuella arten" skulle vara en angelägenhet för det nya kapitalistiska samhället, som därigenom avskilde en icke önskad grupp med ett beteende som utgjorde ett hot mot den nya kärnfamiljen. Enligt Fernbach uppsköt
medelklassens småföretagare sin familjebildning (enligt tillgänglig statistik till
30-årsåldern) för att skapa noovändit,>1: kapital innan de kunde försörja hustru och
barn; männens undertryckande av sitt heterosexuella sexualliv ledde till ett ökat
homosexuellt beteende mot vilket samhället måste ingripa genom nya lagar för
att trygga tillkomsten av nya generationer. Greenberg (1988 s 16) påpekar
emellertid att slutledningen brister eftersom samhälleligt acce pterade kvinnliga
prostituerade stod de ogifta männen rikligt till buds. Weeks (1977 s 5 O hävdar
att när de sociala rollerna unde r 1800-talet blev mer klart definierade och sexualiteten ideologiskt knöts närmare till uppgiften att ombesörja befolkningens
återväxt ökade det samhälleliga fördömandet av homosexualiteten. Som Greenberg påpekar är emellertid påstaendet om en ökad legal repression under 1800talets slut en klar misstolkning: samhället reagerade trots allt mildare, inte hår-

konstruerad. Han framhåller emellertid att kapitalismens krossande av den gamla
hantverksmässiga arbetsgemenskapen i ett hushåll och skapanäet av det fria
lönearbetet gav homosexuella möjlighet att överleva utanför familjen och frigjorde sexualiteten frå n fortplantningens tvång. Först när individergenom lönearbetet inte längre behövde vara en del aven ömsesidigt beroende familjegemenskap kunde man konstruera sig ett personligt liv baserat på attraktion inför
sitt eget kön. Förklaringen verkar övertygande men torde ha sin tillämpning
äve n på liknande förhållanden ända tillbaka till renässansens fria konstnärer och
intellektuella.
Mary McIntoshs tolkning av den homosexuella rollen
Konstruktivismen i inskränkt mening kan sägas inledas av sociologen Mary
McIntosh i hennes artikel The homosexual ro/e 1968. Mary McIntosh kritisemr i
sin artikel inledningsvis b1.a. den länge dominerande psykoanalytikern hving
Bieber och hans syn på homosexualiteten som en sjukdom eller ett tillstånd, en
motpol till heterosexualiteten, med utgångspunkt från stämplingsteorin:
Skapandet aven specialber<lu, föraktad och bestraffad roll som homosexuell
hålle r resten av samhället rent på ungefar ~amm<l sätt som den likartade
behandlingen av o lika slag av kriminella hjälper till att hålla resten av
samhället laglydigt.
(1%8 s 183 f)

Hon tycker sig finna att den homosexuella rollen helt saknas i vissa kulturer
liksom i var egen kultur i äldre tide r, som i stället uppvisar andra slag av homosexuellt beteende. Med "roll" menar hon här samhällets förväntningar på hur en
viss kategori skall upptr'dda, vilket gör det möjligt att bortse från att det verkliga
sexuella beteendet inte motsvarar de n populära bilden. l moderna samhällen
(tir en separat homosexuell roll kan urskiljas förväntar både de som spelar rollen
och andm att en homosexuell skall vara uteslutande eller övervägande homosexuell i sina känslor och sitt beteendeG• Därutöver finns det vissa förväntningar
som särskilt återfinns hos ickehomosexuella, men som påverkar självuppfJ.ttningen
hos var och en som ser sig själv som homosexuelF. Dessa förväntningar är:

ck'ue.
Kapitalismen som frigörare
Aven historikern John D'Emilio kritiserar i sin recension i 7be gay pas! Weeks
tolkning av framväxten av den nya homosexuella identiteten som en motreaktion inför en ökad fientlighet mot homosexualitet, något som enligt D'Emilio
frånkänner de homosexuella deras förmåga att göra ett självständigt val beträffand e sin sexuella identitet. Han finne r det märkligt att Weeks som marxist inte
funnit en mer direkt, materiell förklaring i a nslutning till kapitalismen. D'Emilio
har i Capttalism and gay identity 1993 utvecklat sina tankegångar vidare.
Liksom Weeks hävdar D'Emilio att den homosexuella identiteten är historiskt
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1. att han skall vara effeminerad i sätt, personlighet eller den form av sexuell
aktivitet han föredrar,
2. att sexualiteten skall spela in i alla hans relationer till andm män,
3. att han skall attraheras av pojkar och mycket unga män och troligen vara
intresserad av att förföra dem.

Existensen aven sodal förväntan är vanligen självuppfyllande, men hon reserverar sig med hänvisning till bl.a. Mic hael SchofielJ (1965) för i vilken utsträckning c\etta i verkligheten är fallet - Schofield har visat att många självbekännande
homosexuella i England inte är effemi nerade el ler intresserade av pojkar.
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Mclntosh anser sig inte kunna spåra någon homosexuell roll i England förr'dn i
samband med moHy-subkulturen kring år 1700 (se nedan). Denna roll tycks
emellertid inte exakt sammanfalla med den moderna rollen, eftersom det i molJysubkulturen finns mycket mer betoning av effeminering och tra nvestite r. Detta
skulle, som Evelyn Hooker framhållit, kunna sammanhänga med att innan en
homosexuell subkultur blivit instirutionaliserad är det sannolikt an homosexuella
uppträder på ett mera utpr'lglat och iögonfallande sätt för att överhuvudtaget få
konta kt med varandraB. Under 1800-talet fön;vinner emellertid detta drag av
tmnsvestism och til! och med de manliga prostituerade beskrivs som maskulina .
I dagens Amerika å andra sidan tycks existensen aven homosexuell roll visserligen ha betydelse för förekomsten av ett ho mosexuellt beteende, me n dena
beteende är långt ifrån monopoliserat av dem som spelar rollen av homosexuella. l en analys av Kinseys siffror' för män resp. kvinnor kring den S.k. Kinseyskalan tycker hon sig finn a att förhållandevis fler "homosexuella" " fuskar~ inom
det hete rosexuella o mrådet än "heterosexuella" "fuskar" inom det homosexuella. Med stigande ålder blir fler homosexuella gifta och öveIVägande heterosexuella.
Som avslutning framhåller hon att inte förrän forskaren börjar se homosexuella
som en social kategori i stället för som en medicinsk eller psykiatrisk kan sociologen ställa de i.iua frågorna om det speciella innehållet i den homosexuella
rollen och om organisationen och fun ktionen av homosexuella grupper.
Trots sin betydelse som programskrift för efte rföljande konstnlktivistiska forskare lir McIntoshs uppsats av mycket begränsat vetenskapligt värde. Som Stephen O . Mu rray (Encyclopedia of bomosexuality s 1113) påpekar är hennes
"homosexuella roll" ingen social roll i traditionell roll-teore tisk mening. Det är en
falsk kategori, en fördom , jämförbar med den steppande negern med rullande
ögon eller den kroknäste, ockrande juden . Liksom stämplingteoretikema ( ho n
hänvisar som inspirations källa till Lemert 1951 ) utgår hon från att personer med
"avvikande beteenden anpas.'i.1r sig till samhällets fördomsfulla kategori för individer med sådana beteenden. Som bLa. Bray (982), MOlTis 0988/89) och
Humphrey ( 970) visat tycks e mellertid personer med även manifest homosexuellt beteende eller preferens vägra aU identifiera sig med sam hällets negativa "homosexuella" kategori om den ligger för långt fdn deras egen självsyn.
McIntosh utgångspunkt har varit den traditionella queen-rollen (jfr inledningsartikeln), vars karaktär av socialt konstruerad könsroll är uppenbar och erkänd av
de flest:! moderna forskare. År 1968, då hennes uppsats publicerades, hade redan män som valt q ueen-rollen blivit en allt mer försvinnande minoritet inom
den dominerande viisterländska kulruren.
Den samhlil1eliga "roll" eller fÖIVäntning som McIntosh presenterar är uppenbarligen en sammanblandning av de två i äldre tider vanligaste kulturellt existerande homosexuella rollerna som också Mclntosh redovisar, den könsrollsolika
("effeminemd och sexuellt passiv") och åldersolika ("förför pojkar och unga
rn:in ~ )IO . Det kan visserligen ha sitt intresse att studera nar deJllla fördom, denna
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falska kate.~ori .först upPlr1ider, men det är knappast signifikativt för den verkliga
moderna, p.milka homosexuella rollens fra mträdande inom den·homosexuella
subkulturen Chauncey (1985/ 1989, 1994) har nyligen visat hur i USA denna
nya roll växte fra m ur de gamla under 1900-talets fö rsta hälft.
Konstruktivism och marxism
Den (i Jacques Lacans efterföljd) psykoanalytiskt och ma rxistiskt orienterade
fransmannen Gu y Hocquenghem gav 1972 ut en debattskrift , Le des(r
bomosexuel, där han lycker sig s påra konstnlktionen av den ho mosexuella ro llen till kapitalismens genombrott:
Det kapiialistiska samhället producerar homosexuella på samma sätt ,qom
det p roduce ra r proleiärer, ständigt d efinie rande sina egna gränser:
homosexualiieten är en produkt skapad av den normala världen.
(1972/1978 s 36; övers.eft. Silverstolpe Reporter l/19H7)

Mary McIntosh betraktade sig på 1960-talet som marxistisk feminist och var
också verksam inom den brittiska Gay Libemtion-rörelsen i London. År 1977
kom hennes kollega vid universitetet i Essex, den likaså marxistiskt orienterade
sociologen]effrey Wecks, lit med sin välkända beskrivning av den brittiska aktiviströrelsens framväxt , Coming out. Han utgå r fdn McIntoshs ovan citerade
stämplingsteori men anser till s killnad från henne ,Ill konstruktionen av den
homosexue lla rollen äger rum fö rst under det senare l BOO-talet. Detta sker i
samband med att den manliga homosexuelle börjar ses som ett hot mot de
stabila fa miljeroIIerna i det kapitalistiska samhället, det samhälle där kvinnorna
lämnade det primära arbetet för hemmet, i vars sköte den egendomslösa ma ssan skulle föröka sig och producera arbetskraft. Weeks hävdar vidare att samhället dessförinnan hade e n mycket vag uppfattning om det homosexuella
beteendets natur. Som bevis för sina teorier tar han en rad händeL'>Cr, f'jtt'iskandaler
och lagändringar under 1800-talets andra hiilft. Weeks har med välformu lerade
reservationer Vidareutvecklat sina teser i en rad senare skrjfter.
\Vecks historieskrivning kritisemdes tidigt av bl.a. Smy (1 98211988 s 134 fl) :
ä.r det troligt att medicinsk och strafff'Jttslig praktik, hur mycket den tin ändrades,
tllIsam m a~s med skriverier av propagandis ter för e n bäure samhällelig moral
och. en sene skanda ler skulle ha en så djupgående effekt, och det slutligen på
SOCiala grupper som sannolikt visste lite eller ingenting om dem? Är det vidare
t~ligt att dessa effekter skulle ha best:iu långt efter det att händelserna själva till
storsta delen var bortglömda?
En annan krit.iker av \Vecks grundlägg.1 nde teser är Jo hn D'Emilio, som vänder
på Weeks teon om den stabila familjen CTbegaypast1981 / 1985 s 218 f). Genom Weeks förklaring av den moderna homosexuella identiteten som endast ett
gensvar på en fördjupad fi entlighet mot homosexuellt beteende vidmakthåller
han föreställningen att homosexue lla inte bm göra sina egna val av sexuell
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identitet. Det är enligt D'Emilio fö rv;\nande att marxisten Weeks inte har sökt en
me r direkt, ma te rie ll förklar ing för en ny homosexuell ide ntitets framträdande
inom ramen fö r kapitalisme ns sociala rel:llione r. Vilken betydelse har t.ex, kapita lismens fria arbetskraft utanfor e n husbondes hushåll, som ger individen möjlighet att tjäna sitt levebröd oberoende av fam iljen, för möjligheten för män och
kvimlOr att fullfölja sina sexue lla och emotionella preferenser för personer tillhörande dems eget kön?
D'Emilios påpekande ä r mycket slående om man tar i beaktande dagens s iNatio n i den majorite t av världens ickee uropeiska samhälle n där det sociala
mönstret fortfarande är u ppbyggt kring den starka familjen. Den homosexuelle
identiteten (utom den marginaliserade queenrollen) åtemnns där i stort sett e ndast hos västerländskt orienterade män och kvinnor som har råd och möjlig het
aU leV'd självständigt från fam iljens sociala och e ko nomiska band.

Weeks och Foucaults senare teorier
Som Bray framh ålle r blir Weeks senare arbeten mindre dogmatiskt marxisliska
och erkänner ocksa annat inflytande på den sexuella ro llen än kraven från den
segerrika ka pitalismen under 1800-talet. I ett sammanfattande inlägg till konferensen "Sextl<l l minorities and society" 1990 0991 s 10, 15) preciserar \'Veeks
vad han anser beslående efte r åren av kritik av hans teorie r: före 1800-talet
fanns homosexualitet men inga homosexuella. Med en "homosexuell " avser han
en person, man e ller kvinna , vars sociala kategorisering och personliga identitet
är att vara homosexuell. Lesbiska och gay- identiteter är både konstruerade och
nödvändiga. Ko nstruerade i de n meningen a tl de ä r historiskt villkorliga, och
dä rför fö remå l fö r fÖrändring. De ä r nödvä nd iga i den meningen all utan de m
skulle vi inte kunna möta a rvet av fördomar och bördan av legalt och socialt
fÖllryck som fo rtfarande öve rlever.
Förutom av Mclntosh har Weeks inspirerats av Michel Foucaults maktteorie r i
Folie el deraison/Vansinnets his/oria 0961 ; e ng.öve rs. 1967). Fö rsta volyme n
:.v Sexualitetens his/aria med det kända citate t om den homosexuelle som art
ko m ]976, men ö versattes till engelska först 1979. l de senare delarna, som
skulle sysselsälta honom till hans död i AIDS, kom han att modifiem sin syn på
de n homosexuella rollen som e n kontroller,tnUe uppfinning av del slutande 1800talets läkarvetenskap. Han hävdade e mellertid kraftig, te sen att sexualitete n,
liksom and ra fo rmer av miinskliga kulturella uttryck, iir sk ifta nde och ä ndlöst
formbar (Bob Gallagher & Alexander Wilson: intervju 1984 lambda n ardiea 21
1989). I Sexualitetens historia (1976/ 1980 s 64) jiimställer lian den homosexuelles,
gerontofilens och fetischistens sexua litet och b:lvdar att <.len fixeras genom smak
e lle r vana. Ha n avvisar vida re i enlighet med sin teori om civilisationens geno mg ri pande betydelse varje b io logisk fö rklaring till sexuellt beteende. Jaget är e n
ko nSlfitktion, en konstellation av olikartade kr:.tfter. Han viinder sig mot den
"dogmatiska humanismen" som "tror att det miinsk lig:t [ivt:(.~ möjlig heter e n g~ ng
för aUa är utstakade" (cit. eft . Daniel Birnbaulll, DN 11/ 12 19(1) . Hans sista
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teorier ligger mycket nära den fortsättning på socia lkonstruktivismen som kallas
"Ql1eer 11leory", den "postmodernistiska" ideologi som ifrågasätter alla kategorie rs och identiteters g iltighet (se fö reg.-\e nde num mer av lambda 'lOrdica). Historikern Hå kan Arvidsson har i en understreckare i SvD 10/1 1 1996 om Fo ucaults
maktanalys framhållit au för Foucaulc är befrielsen varke n mer elle r mindre än
~Isninge n från varje form av undertryckande, inte bar.i från politikens, e konomins och k ulturens utvändiga tvångströja utan också fra n de sociala och mänskliga relationernas inv'.jrtes ko nstruerade jä rn bur. Lik<;Qm queer-teoretikc l'Ila hyllar
ha n dekonstruktionen av den förhärskande o rdninge n. Weeks citerm i artikeln
~ Uses and abuses of Michel Foucault" 0991 s 166) ett utta lande ur den tidigare
refererade intervjun:
Vi miste inse att med våra begär, genom våm begär, följer nya fo~mer för
relationer, nya former för kä rle k, nya fonner fÖr kreativitet. Sex är inte
något ödesbestämt; sex är en möjlighet till ett kreativt liv.
(G reger Emans övers.)

Samma betoning på den promiskuösa sexuella utlevelsen och föm ekandet av
de n best.1ende emotione lla relationen återfinns också hos He nning Bech (t. ex. i
Ndr mamd mOOes l 987). Trots ett påtag ligt ö kat intresse fö r bl.a. den s, k. läderscenen och sadomasochism motsägs denna ståndpunkt dock kraftfullt a v den
numer ~Iom inerande grupp i många länder vars livsformer i allt väsentligt ansluter sig ull de he terosexuella, med Lex. tidig familjebildning.
Andra exempel på kOlls truktivistisk historieskrivning
Abn Bray, en ung lekmannahistoriker, gav 1982 ut det uppmärksammade arbetet Hom osexuality in renaissance England. Den kan i fö rsta hand sägas vara ett
försök att med hjälp av histo riska källo r utveckla teorie rna från Mary Meintoshs
konstruktivistiska brandartikell968.
. Bray fra mhåller (19821 1988 och 1987) bl.a. att "sodo mi" i 15OG-ta le ts England
Inte bara var en sexuellt brott utan ocks.,\ e lt relig iöst och politiskt b rott, som
kunde förknippas med fö rrä deri och blasfe mi. Han går igenom ett ri kt litterärt
material och de mycket få brottmål so m finns dokume nte rade från tSOO-ra lets
s lut och 1600-talet och hävdar a tt termerna sodomyoch huggery är allmii nn:1
termer som också kunde forkn ippas med heterosexualite t och tidelag. Sodomite r var allmä nt sedeslösa, libertiner som kunde roa sig sexuellt med bt.de män
och kvinnor. Han förnekar existensen aven självständig homoseXllell subkultur
i London före ca 1700, me n noterar att pojkprostitutio n 11 tyt:ks ha föreko mmit
allmä nt under hela perio de n, inte minst i s amband med tealmma och deras
e nbart .I.n anliga a ktö rer 098211988 s 53
Bray uppställe r e me llertid hypotesen att aven personer med utta lade homosexuella prefere nser inte identifierade
sig själva som ho mosexuella eller "avskyv'.i.rda ra oominabl~ soclomiter" lika lite
som de fl esta nutida människoma med "tillfäll iga" homosexuella beteenclen. Den
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traditione lla skräckbilden av den kätterske och ondskefulle sodomiten låg allt för
långt från vardagens erfarenhet.
Bray trycker också (utifrån e tt fåtal belägg) på att manliga homosexuella förbindelser utanför London uppko m genom grannskapskont:!kter och hushållsband, Lex. geno m samröre mellan herre och tjänare. Han föreställer sig att sådana homosexuella beteenden innanfö r storhus hållets ramar var massiva och
ou trotliga p.g.a. sena giftermål, hierarkiska förhållanden och oro för oönskade
graviditeter ( 5 74-79).
Den kanske mest omskrivna homosexuella subkulturen Yid 1700-talets början
är de s.k. molliC5 i London . 1709 beskriver Edward Ward i sin Tbesec ret history
o/the london cfubs en klubb kallad ''The Mollie's Club" som samlas i en viss
taverna i City dar medlemmarna
lagt sig till med alla de sma fåfängligheter som är naturliga för det kvin nliga
könet till den grad att de försöker tala, g:\, pladdrJ., ge upp små skrik och
träta .<.Om kvinnor gör, apande ~fter dem också i andra avseende n.

Liknande klu bb'.ar avslö jades och splinrades genom provokatö rer från den privata mor.i.lkampanjen "the Reform Society", som ha de ka mpen mot sodo min
som e n av sina främsta må l.
Denna speciella homosexuella subkultur tas upp av Mary Mclntosh i hennes
tid iga konsU1.Jktivistiska anikel l %8 och av Bray liksom den amerikanske historikern Randolph Tnlmbach (977). McJntosh och Bray hävdar an det ä r första
gången man pfnrnlTar e n speciell homosexuell subkultur med b1.a. egen "argot"
och egna kän netecke n, en subkultur ditr effe mineringen går så !;lngt mt det
knappast finns någon skillnad mellan transvestiter och homosexue lla.
Tnlmbach tillbakavisar (977) denna to lkn ing me d hänvisning till exempe l
från äldre stadskulture r i Europa, såsom renässansens Italien och refonnationens
Geneve. Enligt hans mening hade i Europas stö rre städer varaktiga men vanligen hem liga homosexuella subkulturer med egna igenkänningstecken, beteenden och Ha rgot" fu nnits ända sedan l l00-ta let, 12 då repressionen mot de homosexuella på a llvar sätter in. De effeminerade männen i dessa subkulture r utövade med varandra homosexue lla beteenden som yar fö rbjudna, oavse tt vilken
ron de hade i den sexuella akten. u
Trumbach har senare modifierdt sin ståndpunkt i en mer konstrukrivistisk riktning. Han ser nu liksom Dray och Mclntosh e l! skifte kring år 1700, me n e n
skifte i norra Västeuro pa beroende på att män och kvinno r blev mer jämlika
men de manliga och kvinnliga könsrollerna samtidigt me r distinkta och inte som
i resten av världen och i Europa före år 1700 tillät mä n att ha sex med pojkar
e ller lr"dnsvestirer. SamhäIlei bytte från en könsrollssystcm med manligt och kvinnligt till e tt an nat, ett system med tre rena könsroller: man, kvinna och sodo mit
Tmmbacb tycks här reservationslöst övertagit Brays och Mclntoshs m odeller,
oavsett s ina tidigare invändningar. Trot<; an han iir l'n mycke t framstående empi-
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r~sk fors kan: har han eme llertid inte kunnat finna några riktigt hållbara belägg för
sm ny"d teon.
Konstruktlonismen i Norden
Även i de nordiska länderna har socialkonstruktiYismen som ideologi slagit starkt
igenom i gay-rörelsen och bla nd ho mosexuella forskare. Till nordiska forskare
med e n (åtminstone de lvis) konstruktivistisk inrikming hör som bekant bJ.a. &ch,
Eman, Henriksson , Kulick, Lundahl, LUtzen, von Rosen och Silversrolpe liksom
I.ex. fm ländaren]an Löfström.
Den danske kultursociologen Henning Bech gav 1987 ut debattbo ke n Ndr
mamd modes, som förutom nhomo.sodala~ grupper i den hete rosexuella världe n
i övrigt huvudsakligen skildrar den ho mosexuella, "ytliga" subku lrur som representeras av Bell & Weinbergs (1978) grupper "Functional" och "Dysfunctional"
(alltså de som är ho mosexuellt aktiva utan att leva i parförhållanden). Han anser
an dessa gruppers speciella subkultur ("den homosexuella eXistensformen") föds
ur den m oderna storstaden och vår tids speciella livsbetingelser. Han ha r sen:lre
framhåll.it att han anser de konstruktivistiska begre ppen identitet, roll, betydelse, eUkefl, kategOri fö r snäva och teoretiska . Ur sin kulrursociologiska synvinkel föredrar han begreppen "livsfonn" e ller "existenssätt":
F~.l.ga n om de n homosex uel le är e n sän;kild modern konstruktion eller ej
bhr saledes en fråga om h uruvida det homosexuella existeniisätte l är en
särskild mcxlem konstruk tion eller inte; e l·tomosexucll forskning" 1989 s
36),

Den moderne homosexuelle med sina specie!la karaktärsdrag [dvs . e gentligen
den utåtriktade, "mggande" manlige homosexuellel är _ oavseltvad som förorsakat hans ho mosexuella preferenser14 - en konglomerat av socio-kulturella förhållandcn. Enligt Bech löser detta synsätt en mängd problem i debatten mellan
kons~.n l k~i.V.ister och essemiaIL<;ter, eftersom alla faktorerna i de lta konglomerat
har sarskiljande historier och några av dessa kan tänkas återfinnas vid olika tidpunkter i världshistorien (1992 s 139). Bech vill emellertid inte tro på 1990tale ts mycket pMagliga tendens till "fö rborgerligande" av den homosexuelle
som ytlmr sig i tidiga och långvarig--d parförhlllanden och ho mosexuella barnfamiljer liksom registrerat partnerskap: sna rare kommer de heterosexuella att alltmer ta efter de homosexuellas öppna livsstil.

Den homosexuelle som samhällskonstruktion: Interaktionismen
Det ..kan vara svån an skilja på kOnstnlktivistema i inskdnkt mening, övriga
anhangare av stämplingsteorin och intcm ktionisterna. En avgörande skillnad är
a n konstruktivisterna ser den homosexuella rollen som resultatet aven historisk
process (med marxistiska förtecken) medan interak!ionisterna huvudsakligen
intresserar sig för den ständigt pågående soci .. !a konstruktionen av den homosexuella rollen e ller identiteten.
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Viktiga föregångsmän för intel"'.l.ktionismen (förutom Margaret Mead , se ovan)
är sociologerna William Simon ochjohn Gagnan, tidigare på Kinseyinstinnet. De
publice rade ungefJr samtid igt med Mary Mdntosh en artikel ijournal ofHealth
and Social Behavior e Homosexuality: the formulation o f a sociological
perspective" 1967:8131 s 177-185) där de p läderade fö t att homosexuali tet~n
skulle sruderas ime som e n psykisk stö rning utan som e n del aven allman
mognadsprocess, där de sociala inslagen är lika viktiga som de sexue lla, ~ ser
sexualiteten som eu från början odifferentierat förråd av möjligheter från vilket
barnet e fter mönSter från sin o mgivning väljer det som dct tycke r passar, på
samma sätt som det lär sig att tala, Utan någon större eftertanke tar det intryck
av sin sociala omgivning (John Gagnon, "Human sexualities" 1977 s 2).
Denna syn på sexualiteten som en mångfald av möjligheter från vilken man
kan välja delades som tidigare nämnts också av Kinsey liksom av Foucaull och
Hocquenghem (och efter dem Weeks och Plummer), Hocquenghem skriver
1972: Precis som heterosexuelft begar är homosexuellt begär en godtyckligt
''fryst '' ram j en kontinuerligt flöde av mdngjaldigheten (cit. eft. 5ilverstolpe
Reporter 1/1987). En liknande syn presenteras av Henriksson 1988 ("Säkrare
sex") .
Antikforskaren David Halperin understryker också i essän '''Homosexuality': a
culturaI construct" (1990 s 44 f) mångfalden av sexuella utlevelsemöjligheter
som man påtr'Jffar inte minst inom den homosexuella subkulturen: "sexualitet"
ar inte det s/ags ting som baraf6rekommer i två versioner (dvs. "hetero-" och
"bomo"). Homosexualiteten blir enligt hans tolkning bara en tillfallig b iprodukt
av den sociala process som frambringade den egendomliga och utprdglat bor,
gerliga skapelsen exklusiv heterosexualitet.
Gagnon och Simon intresser'.I.f sig emellertid mer för hur barnet genom olika
former av social påverkan bygger upp sin sexualitet. Den ledande symboliska
interaktionisten i England Kenneth Plummer Oiksom tidigare Mdntosh och \'('eeks
verksam som socio log vid universitetet i Essex och med en grundläggande
konstruktivistisk historieuppfattning) vid'ueutvecklar i sin forsla stora srudie Sexual
stigma: an imeractlonisl accotlnt(1975) Kinseys och Lemerts stämplingsteorier
men lägger tonvikten just vid identitetsutvecklingen: först när individen har an·
tagit den homosexuella rollen , anammat den homosexuella livsstilen och utb!l·
dat den homosexuelhl identiteten blir den homosexuella preferensen betydelsefull. Han beskriver fyl"'d. stadier i "komma-ut-processen": upptäckt, insikt, komtn.1
ut och stabilisering.
Plummers (liksom också McIntoshs ["Postscript: "The homosexual role' revisited"
1981 s 44-491~1, Weeks och Bechs) tro på den enbart socialt konstn lerade homosexuell a rollen är emellertid ambivalent: Illan kan inte komma ifrån att de
flesta homosexuella förklarar att de blivit klara över sin homosexuella preferens
långt innan de hört talas om någon homosexuell roll. l artikeln "Homosexual
categories" (I 981) erkänner Plummer att dena gör honom förv irrad och att man
kanske måste skilja på sexuell o rientering och sexuell identitet. Plummer med-
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ger också i sin introduktion liII en workshop i symbolisk interaktionis m vid
konferensen "Homosexuality beyond clisease" 1987, Beyond chi/dhood: organising gayness' inadult life, an han också själv upplevt denna tidiga oidentifierade
orientering i barndome n, Han medger också att frederick Whitams och Robin
Mathys konklusio n av deras undersökning av homosexualitet i olika samhällen (1986) att ho mosexua litet fin ns i alla samhällen och att homosexuelJa inte
väljer sin orientering liksom an orienteringen inte heller är skapad av samhället, knappast kan motsägas. Han refere r-.u dock det fö rsök till fö rklaring som
konstruktivistiska teoretiker har ff'tl mfö rt av den ständigt återkommande berättelsen om en mycket tidig homosexuell preferens: alla människor anpassar
sina minnen efter ett konstruerat mönster eftersom tidiga upplevelser är ordlösa och först finner sin form när de uttrycks i ord (5arh in red 1986), "Narrative
Theory" hävdar sålunda: att skriva om sig Själv skapar en själv, Denna invändning som har framförts av flera forskare (t.ex. av Pia Lundahl i lambda nordica
3-4/ 1996) är säkerligen riktig när det gäller t.ex. psykoanalytiska tolkningar
(jfr Bell , Weinberg, Hammersmith 198 1 s 203) , men den förefaller synnerligen
osannolik när det gäller ungdomar som berättar spontant utan att ha förelagts
en förklaringsmodell. I artikeln "Unga homosexuella i England" 0987/1ambda
nordiea 1/1989) återger Plummer ett srort antal sådana ber'Jttelser.
Motsättningen mellan resultaten från empirisk forskning och de uppställda
teorierna är ett återkommande problem för de renodlat konstruktivistiska forskarna. Konstruktivismens och sti'lmplingsreoriens karaktär av ideologi snarare
än vetenskap ställer den eme llertid nära ortodox marxism: fo rskare som bekänner sig till dessa teorie r har o na en närmast fundamentalistisk inställning
som knappast rublY.as av motbevis frå n ny fo rskning.
Den kulrurella kQn s tru.ktJonen - e n syntes
Som tidigare nämnts har konstrukrivismen fån eu Slort genomslag bland homosexuella forskare alhsed.m den försl<t Amsterdamkonferensen 1983, ~Among Men,
Among Women", diir man också lanserade uruycket "homosociala förh,i llanden ~.
Debatten mellan ~essential is t er" och " ko nstru ktiv ister~ fO}1salle med ökad häftighet på konferensen i Toronto 1985 ("Sex and State), medan Amsterdamkonferensen 1987 ( ~H omosexua1i ty, Which Homosexuality?") hade som mål
och också i väsentliga avseenden lyckades aU förena de båda synsätten till en
funktionsduglig enhet.
Forskare som tidigare anslutit sig lill den konstruktivistiska teorin har på senare
år hävdat en mer nyanserad ståndpunkt. Gert Hekma framhåller i en kort
forskningsöversikt 1991:
"Gay history" behöver mer sofistikerade teorier än vad som har använts
hittills. Den måste förflytta sig bortom socialkonstruktivismen och en
lättvunnen kritik aven essentialism som i verkligheten inte försvaras av

någon.
e Homosexual behavior in the nineteemh-centUlY DUlCh

a nny~

S 270).
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Rollfördelningen visar inte på konstanta biologiska förutsättningar u tan
på skiftande sociala e ller kulturella fö rutsättningar. Vad som' i e n
gemensamhelssituation blir deklarel""dt som "nonn", som man anpassar sig
efter, vad som galler som · passande och som ~ förbj udet ", är inget
best:lende, s:I att säga över tiden stående begrepp, utan gäller ibland bar:1
fÖr en bestiimd v:ärJd. Det reglerande, styrande inflytandet på driftsJivet är
avhängigt av den horisont i vilken en offentlighet, en samhälle konstitucl"".lr
sig.

Den ame rikanske sociologt!n och kriminologen David F. Greenberg, "social·
konstruktivist" mera till namnet än tillllppfattninge n, framför i den vetenska p·
liga slutdiskussione n av s in stora översikt "The constructian of ho mosexuality"
1988 lika nade synpunkter på de n sociala ko nstm ktio ne n av den homosexue lla
rollen. Trots e n hård vete nska plig kritik av ko nstruktivisme n i inskränkt mening,
inte m inst Foucaults teser, och Sto r fö rståelse fö r de "essentie lla", geno m
åm lsendena konstanta d ragen hos ho mosexualiteten understryker han samhäl·
lets och de skiftande kulturemas avgörande betydelse för den ho mosexuella
rollen vid varje tidpunkt och i va rje kultur. Han påpekar att begre ppet inre
skapar fört!teelsen, men ka n vara avgörande för möjlighete n att leva ut dt!n .
Han citerar (s 488) efter Sa ndra Gregory Lew is ("SlInday's w o men: lesbian life
today" 1979 s 20) e n lesb isk kvinna som ko m ut som lesbisk vid vuxe n å lder
men som gift sig som sexto nåring fö r att komma he mifrån:
Jag var inte kär i den mannen. Det fanns ingen romans inblandad, det var
bam en vlig ut. ..Jag visste att mitt äktem ka p var en helvete, men jag utgick
från att det var sll deLförut.5attes vara , så jag bara accepterade det. Jag
hade inte ens hört ordet "lesbisk" innan jag var trettioN:I och hade fyra
barn. Min man var den förste som använd<;: ordet tillsammans med mig.
Han sa att h;w trodde jag var en! Jag tänkte efter och beslöt att ta reda på
om det var s:\.
Greenberg påpekar vidare an de :.'t r vissa homosexuella ägnar åt att resultatlöst
försöka anpassa sig till gällande ko nve ntio ne r beträffande kön och sexue ll o rie nte ring tala r mo t de mest extrema te o rie rna o m sexue ll formba rhet (j fr
behaviorisme n och interaktioni.smen):
A andra sidan måste man fönnoda, i avsaknad a\' varje bevis som knyter
ihop det speciella sexuella beteendet hos melanesierna med genetiska
skillnader, au om en klunga melanesiska sp'Jdbarn överflyttades till USA
för an adopteras skulle få av dem senare söka H till stånd de slags
pederastiska förhålland<;: n j vilka de annars skulle ha införts på ;..lya Guim.'3
eller som vuxna ta yngre hom05exllella partners. 1.. .1 Där samhälleliga
definitioner av vHd som är lämpligt eller olämpligt uppförande är klara
och best:lende, med positiva reaktioner p:l anpassning till gruppen och
negativa till motsatsen, kommer praktiskt taget alla att anpassa sig oavsett
genetiskt arv och i betydande utstfJckning oavsett personlig psykodynamisk
lltveckling.(S 487)
Den samhälleliga m iljö ns betydelse för utvecklande av homosexuella rolle r er·
kändes också av forskare långt före socialko nstruktivisterna. Antropologen Margaret Mead (1901-1978) fastslog redan kring 1930 med sina banbrytande studier
av olika "primitiva " kulturer de traditio ne lla könsrolle rnas relativitet. Även en i
grunde n konservativ forskare som Hans Giese ( "Der homosexuelle Mann in der
Welt") framhllller 1957/ 58 i anslutning till Ma rgare t Mead:
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J sin utmärkta introduktio n till symposierapporten Bisexualitiiten 1994 redovis~.r den I~da~de tyske sexualforskaren och socio logen Erwin ) . Haebcrle, själv
naffilast tillhorande den socialkonstruktivistiska skolan , utförligt (här sammanfac·
tat) konstruktivisternas sex viktigaste ideologiska invänd ningar mot essentiali.,m
baserad på naturvete nskaplig grund, särskilt när den som i den Ulrichsl
Hirschfe ldska traditionen används som fö rsvar för de ho mosexuellas rättighe ter:

1. Natlllvetenskapen har hittills aldrig befriat människan - tvärtom har den alltför
ofta missbrukats fö r att motivera det värsta slaget av föIt1yck , t. ex. under nazi·
tiden.
2. Enry~igt m~.dfödda biologiska egenskaper som hudfarg och könstillhörighet
har pa mtet satt skyd dat t.ex. sva rta och kvinno r från deklassering.
3. Det är mycket naivt an tro an man kan rygl:t m ännisko r med fördomar i deras
diskrimine ringsvilja geno m vetenskapliga argume nt.
4. Påvisandet av e n somatiskt a nlag som s.a.s. s kulle " ursku lda ~ homosexuella
fö rhållanden ställe r frågan om hur man mo raliskt skall värdera ho mosexuella
beteende n hos männ iskor som sakna r dessa anlag. [I den sve nska debatten på
1930-talet om ho mosexualitete ns avkriminalisering diskuterades möjlig he ten an
endast avkriminalisem homosexue lla akter av "födda" homosexuella, medan övrig
homosexualitet fo rtfarande skulle vara straffbar.!
s. P:.'tvisande t aven "homosexuell gen" skulle i vår tid av genmanipulatio n kunna
leda till att foster me d denna gen abo rterades, eller omvänt lesbiska mödrar
säkra an deras barn själva ble v homosexuella eller rentav inplanterandet aven
homosexuell gen i länder med stort födelseöverskott fö rhindra att den fattiga
befolkningen i nästa generatio n fortplantade sig.
6. Med hänvisning till det kontinuum mellan homosexuellt och hete rose xuellt
betende som bl.a. Kinsey påvisat ko mmer m an också att kunna påvisa en "b i.sexuell gen"?
~lla frågor utom den sista är, hur korrekt3 de än kan vara, rent ideologiska inlägg
I

debatten om gayröre lsens strategi.
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Rädslan ror tredje könet-rollen
Ett karaktäristiskl inslag i debatten mellan "essentialister~ och "konstruktivister" i
vid me ning ä r konflikten mellan dem som ser de homose xuella som inte fu llt
manliga resp. kvinnliga (Hirschfelds "Zwischenstufen~ [mellanformer! och Ulrichs
~tredje kön) och de homosexuella som förtrytsa mt hävdar att de är helt manliga,
för an inte säga supennanliga, resp. kvinnliga. I Hirschfclds Tyskla nd hade många
svart an känna igen sig i de b iologiska hybride r I-lirschfcld ständigt presenterade
i ord och bild i sina må nga upplysningskrifter som hörande till "det tredje könet~.
Liksom de a nglosaxiska aktivisterna - Whitman , Symonds, carpente r - kä nde
många av de tyska homosexuella ett fömkt för de effeminerade, "die Tanten",
och svännade fö r viril manlighet. Kretsen kring Adolf Bmnd och tidskrifte n Der
Eigene, hävdade ränen att säna sig över de n samhälleliga moralen och hyllade
det antika Grekland med dess kroppsliga skönhetsideal och dess m:u;kulina gossekärlek. Anarkist-pederasterna såg kampen för den homosexuella kärleken bara
som e n del av kampen fö r de n fria människans rätt att handla efter egen lust
utan samhälleligt tvång så länge man inte skadade andra. Kritikerna mot Hirschfelt
unde rströk de b isexuella möjlighete rna hos alla människor: man förälskar sig i
individer oavsett kön, inte i "män" resp . "kvinnor" .
Många av den första generatiOne n homosexuella forsk are efter Stonewall ger
på samma sätt intryck av att vilja rättfärdiga sin egen homosexuell a prefe re ns
med att det är ett frivilligt val med positiva fö rtecken som alla kan göra så snart
samhällets fördoma r undanröjts. Det har bl.a. påpekats att Foucault under många
år levde ect dubbelliv som "smygbög" och lä t e rotiskt kylslagna hete rosexue lla
förhållande n kamounera sina fördo lda homosexuella aktivitete r innan han i
Sexualitetens historia beskrev sexualite ten som någO( ändlöst fonnbart som
fixeras geno m smak elle r vana 16. När professor John De Cecco, sedan 1978
huvudreda ktör för jourtiai oj Homosexuality och mångårig forskare vid San
Francisco State University kring homosexualitet, inteJVjuas av Lawrence Mass
( 990) argume nterar han mycket upprört mot Richard Greens slutsatser i 'The
sissy ooy' syndromeom en starkt samband mellan könsrollsöverskridande i barnoomen och homosexualitet som vuxen därför an resultaten återigen patologiserar
homosexualite ten och därför är att betrakta som ho mofoba. De Cecco hävd,1f i
likhet med Foucault och Kinsey att:
or~a ken till att man lägger ~ i g 1i\1 med en vana i ~t.'i net för e n anna n, som
sexue ll orie nteri ng (vad del nu är för något), inLe i högre grad kan ~ terför:;.s
på en enda orsak i de l förflutna än om man föredrar Miche langelo före

Picasso.
Han säger sig vara fullständigr e nig med den tidigt i sitt författarskap och siu
privatliv homosexuellt framträdande författaren Gore Vidal (jfr rec. av KatZ bok
i detta nummer av lambda nordica) 0 111 att homofobi är en galenskap och att
bekämpa d en genom att hävda att m,m tillhör en undergmpp av mänskligheten
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skapad av biologin elle r konstruerad av historien också är galenskap. Liksom
~dolf Brand och hans krets har Vidal uttryckt starkt fö rakt för feminina och pasSiva homosexuella och hävdat att huvudpersonen i hans kända bok The city and
the p illar (1948) är e n no rmal man som he lt e nkelt tycker att sexuellt um-

gänge med manliga naturer ä r att fö redra .
På Mass' fråga till De Cecco hur denne kan för klara alla de ~b isexu e l1a ~ män
och kvinnor som verkligen 6nskade an vara heterosexuella me n som misslyckats i sina äkte nska p dä rfö r att de persone r de verkligen attrahe rats av varit av
samma kö n och där varken aversionsterapi, fä ngelsestraff, fYSiskt våld eller förlust av arbete och bam kunnat ä ndra de ras preferenser svarar De Cecco undvikande att han aldrig har tdiffat någon som gift sig för att "kurera sig" från sitt
homosexuella uppträdande, även om han har hört att det skulle finnas mängder
av dem. Om det finns sådana människor tillhör de en klass av "doktrinära idioter"
som föredrar mirakulösa konvelte ringar i stället för att lära sig hur man leve r sitt
liv. Vem kan veta atc vad de verkligen &tr&r idag är vad de verkligen önska r
några få månader eller år senare? Homosexualitet är aktiviteter, inte människor.
Noter
I. Ett exempel på en "essentialistlsk" ståndpunkt utgör sexualhistorikern Vern L Bullough
(1979 s 52 f): Homosexualiteten kan enligt Bullough i själva verket anses alltid
ha existerat, även om Inte I något samhälle exklusiv homosexualitet existerat
för någ~n större del av befolkningen. Många samhällen i det förgångna har
emellertid tolererat nomosexualitet som en fas, odl uppmuntrat homoerotiska
r-elatiooer mella n unga vuxna. nUV\ldsakligen män. förutsatt att dessa män senare
gifte sig och fick barn. Andra samhällen har tillåtit ett fåtal individer att förbli
.
. ogifta, att klä sig i det andra kö nets Idäder,elle r att leva som det motsatta könet.
2 H.stonkern .Ran~olph Trumbach rram hö ll som inle dare till en pane ldebatt vid City
UnIVersity of New York 1995 om "Gender and the nomosexual roIe,,:"Det är
vanligtvis d inom vetenskapen act en bok har stö r re tyngd än e tt enskilt citat,
men för vissa sdr Foucaults auktoritet över beviskraften. [...) Men ha n
~.u~licerade aldrig någon seriös analys av sina bevis, och bara hans trognaste
laF"J ungar fortsätter att l ka lla sin mästares namn." (Cit. ett. Jens Rydströms
transkription.)
3. Foucault, som saknade de kunskaper vi nu har om de homosexuella aktivisternas insatser,
to.lkade det i~tället felaktigt och omvänt som att psykiatrikernas lansering av
o hka kategoner och underkategorier av homosexualitet, inversion, pederasti
och '.' psykisk hermafrodlsm" gjorde det möjligt för "homosexualiteten" att börja
tala I egen sak och hävda sin legitimitet eller natur lighet med anvä ndande av
~amma vokabulär, samma kategorier enligt vilka den var radikalt förnekad,jfr cit
IWeeks 1981 s 108.
4. Det förefaller inte sannolikt att Foucault verkligen har läst Westphals artikel i original.
Som Edwar~ Steln ( 1990f 1992 s 17) påpekar uppger Foucault inte bara fel år på
uppsatsen (aven Moll 1924 s 572 uppger emellertid 1870 som tryckår: lrgången
or:nfatta.~e 186.9 /7?) utan också fe l namn på tidskriften: Archiv fUr Neurolog~ I
stallet for Archrv (ur Psychiotrie und Nervenkronkheiten.
5. Han framhåller att sammanblandningen tidigare var förklarlig _ hans egna stora verk över
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hom osexualiteten 1891 hade ju ocksl haft titeln ~ Di e konträre Sexualempfindung" .
6. Begreppet " roll" är här knappast relevant: det rör sig r\ännast om en definition.
7. Mary Mdntosh talar i realiteten här bara om manliga homosexuella.
8. Mdntosh anser att detta bekräftas av det faktum att lesbiska i virt samhälle är mer
iögonfallande än manliga homosexue lla, ett nigot förvånan de phtående som
möjligen grundar sig på hennes eget val aven traditionell lesbisk butch-roll med
manskläder och kort hår.
9. Hon beklagar att Kinsey i detta fall gjort avsteg från sin vanliga behavioristiska ståndpunkt
och vägt in även "psykologiska reaktioner", dvs känslomässiga preferenser.
10. Uppfattningen att effeminerade homosexuella "förför" unga män kan dock ha en viss
grund i ku lturer som mede lhavs länderna, latinamerika, Filippinerna och
Polynesien, eftersom kön!.ffiOgna unga ogifta män som inte har tillg},ng till sexuellt
umgänge med flickor av tradition där utgör queen-gruppens vanligaste partner.
Queen-gruppen har dock generellt inget intresse av yngre pojkar.
I \. Bray citerar bl.a. John Florio som i sitt italiensk/engelska lexikon 1611 översätter den
italienska termen "catamito" med nlgra för engelsmännen uppenbarligen välkända
termer: en som är hyrd för att synda mot naturen, en ingle, en ganymede. (1982/
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