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Könsmakt och kunskap En allvarlig konsekvens av
fokuseringen på "könsmaktsperspektivet" är att stora
forskningsmedel styrs till ett speciellt område. Genom att
motarbeta forskning av biologisk natur har
feministrörelsen hindrat mer balanserad kunskap, anser
Kerstin Uvnäs Moberg, läkare och professor i fysiologi.
Efter tv-programmen om könskriget har debatten kring vissa
fraktioner av feministrörelsen varit het.
Extremfeministernas arbete med att beskriva relationerna
mellan kvinnor och män ur ett perspektiv av
"könsmaktsordning" har visat på förhållanden och
omständigheter som är av stor vikt för enskilda kvinnor och
män liksom för samhället i stort.
Men "könsmaktsperspektivet" har fått ett så stort genomslag
i landet att det tillåtits påverka forskningspolitiken. Ett nytt
forskningsämne, genusforskning, har inrättats.
Denna typ av forskning avser emellertid huvudsakligen
forskning baserad på ett maktperspektiv. Dessutom har
forskare med det sanna "könsmaktsperspektivet" premierats vid
tillsättning av forskningstjänster.
Det finns kompletterande väsentlig kunskap att hämta om
orsaker till och konsekvenser av mäns våld mot kvinnor inom
andra vetenskapsområden som sociologi, ekonomi, psykologi
och medicin.
Det är av detta skäl märkligt, för att inte säga oacceptabelt, att
stora forskningsmedel på detta sätt
styrts och styrs till ett mycket speciellt forskningsområde.
Forskningen bör per definition vara fri och tillåta alla möjliga
synsätt att komma till uttryck.
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En allvarlig konsekvens av fokuseringen på
"könsmaktsperspektivet" är att det har skapats obalans inom
forskningen.
Utvecklingen av annan väsentlig forskning, som skulle kunna
gynna kvinnor och män i alla åldrar och även samhället, har
hindrats och fördröjts.
Jag ger några exempel:
Kvinnor har under många år ätit p-piller för att själva kunna
bestämma om och när de vill ha barn. Detta är en viktig
förutsättning för att kvinnor ska kunna leva ett självständigt liv.
Men är det tillräckligt mycket känt om p-piller, framför allt de
som innehåller större hormonmängder, för att de ska få ges till
kvinnor, ofta mycket unga, under en lång period av livet?
Jag tänker inte bara på riskerna för att utveckla blodpropp och
cancer, utan på det faktum att hjärnan kan påverkas av de
kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron, som ju i
olika former ingår i
p-piller.
Tänk om p-pillren påverkar hur hjärnan fungerar och därmed på
ett subtilt sätt inverkar på hur kvinnor mår och till och med
tänker och agerar?
Med den kunskap som faktiskt funnits i den vetenskapliga
litteraturen under lång tid borde man ha ställt denna fråga för
länge sedan. Samma fråga borde ha ställts innan man
lanserade hormonpreparat för alla kvinnor som passerat
menopausen.
Det blir allt vanligare att man ger läkemedel till kvinnor som
föder barn för att dämpa smärtan och påskynda
förlossningsarbetet. På vissa sjukhus ges i dag nära hälften av
de mammor som får sitt första barn ryggmärgsbedövning som
smärtlindring.
Självfallet ska onödig smärta förhindras. Men återigen, vet vi
tillräckligt om vad som händer när man får en
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Nyheter

ryggmärgsbedövning?
Stora omställningar äger rum när ett barn föds. Mamman (och
även pappan) får hjälp med anknytningen till barnet och
anpassningen till föräldrarollen genom att biologiska
mekanismer aktiveras under förlossningen, och när föräldrar
och barn får vara
nära varandra efter förlossningen.
Hormonet oxytocin spelar härvidlag en viktig roll. Tänk om
dessa naturens hjälpsystem blockeras av
ryggmärgsbedövningen?
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Nya data indikerar att så skulle kunna vara fallet. Om dessa
iakttagelser bekräftas skulle, med tanke på den stora mängd
ryggmärgsbedövningar som ges i dag, konsekvenserna för
familjerna och därmed samhället kunna bli oerhörda på lång
sikt.
Detta speciellt i ett samhälle präglat av övermäktig arbetsbörda
och stress med åtföljande slitage på familjerelationerna.
Om en stödjande person, en "doula", får vara med vid
förlossningen går denna fortare, smärtan minskar och behovet
av kejsarsnitt och smärtlindring går ner. Dessutom visar
uppföljande studier att hela familjen mår bättre på sikt.
Man kan således uppnå samma resultat med mänskligt stöd
under förlossningen som med ryggmärgsbedövning och
dessutom få en förbättrad familjerelation på köpet.
Min tanke är absolut inte att kvinnor ska behöva genomgå
aborter och oönskade graviditeter, genomlida svåra
klimakteriebesvär eller uppleva outhärdlig smärta i samband
med förlossningen.
Nej, frågan är om man bedömt riskerna för bieffekter av dessa
behandlingar på samma sätt som för andra läkemedel innan
massanvändningen igångsatts. Detta har inte varit möjligt i det
rådande forskningspolitiska klimatet, genom att enbart
sociologiska förklaringsmodeller beaktats.
Ovanstående frågor går nämligen inte att ställa om man inte
accepterar att även biologiska och hormonella effekter existerar
och bidrar till hur vi människor fungerar.
Genom att motarbeta forskning av biologisk natur har den
politiskt inflytelserika, extrema, feministrörelsen bidragit till att
fördröja och hindra framtagandet av en mer balanserad
kunskap, som skulle kunna vara till gagn för den enskilda
individen och samhället.
De flesta forskare är i dag övertygade om att medfödda
förutsättningar (gener) och omgivningsfaktorer eller
upplevelser, det må röra sig om gifter, infektioner, olika typer av
yttre påfrestningar eller rent av positiva
erfarenheter, samverkar till att forma individer och deras
beteende.
Den framtida forskningen bör därför vara tvärvetenskaplig till
sin karaktär.
Representanter för olika ämnesområden måste samarbeta för
att utveckla åtgärder och behandlingsmetoder som också
involverar biologiska funktioner, t ex kroppens egen läkande
och smärtlindrande förmåga.

KERSTIN UVNÄS MOBERG
leg läkare och professor i fysiologi
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