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»Vi har rört oss över olika sociala
och kulturella arenor, olika discipline-
ringstekniker, klasskoder, tabuisering-
ar, kropps- och skönhetsideal. Vi har
vandrat genom vitt skilda politiska
ordningar, normsystem, symbolspråk
och livsstrategier. Mönster för sjukt
och friskt, naturligt och onaturligt,
manligt och kvinnligt har skapats, för-
brukats och dött. Under 1700-talet var
det högst manligt att kokettera eller
vrida sig i hypokondriska plågor, först
det sena 1800-talet födde moderna
manlighetsideal. Det kvinnliga har för-
knippats med fräck kroppslighet,
bräcklig asexualitet eller öm moderlig-
het i mönster som reflekterar andras
begär.» (Karin Johannisson, »Krop-
pens tunna skal»)

Uppseendeväckande
mordiskhet
Historiens hittills värsta kvinnliga

kriminalitet återfinns i Stockholm un-
der slutet av 1600-talet och början av
1700-talet. Förutom stölder, sedlighets-
brott och otillåten yrkesverksamhet var
kvinnors benägenhet att mörda sina
barn uppseendeväckande. Ensamståen-
de, gravida kvinnor uppvisade även
mordiska drag mot sig själva och sina
ofödda barn. Under ca 20 år i mitten av

1700-talet avrättades drygt 200 kvinnor
för barnamord.

Vilka enzymsystem eller biologiska
strukturer kan ha ansvarat för att så
många ogifta kvinnor var extremt blod-
törstiga på den tiden? Vilken del av des-
sa kvinnors hjärnsubstans påverkades
så drastiskt av »Barnamordsplakatet» –
rätten att få föda barn anonymt – att bar-
namorden minskade mycket påtagligt? 

På den tiden trodde man att de ogifta
kvinnornas tendens att mörda sina barn
hade att göra med den sociala verklighet
de levde i. Med det synsätt som presen-
teras i Läkarförbundets programskrift
måste ju frågan om snabba mutationer i
stora populationer bli uppenbar.

»Att eliminera det sjuka …»
Försöken att isolera, skära bort, sär-

skilja »det sjuka», »det våldsamma»,
»det onda», från den goda eller rena
samhällskroppen är välbeprövat. Nu
har Läkarförbundet trots erfarenheterna
och diskussionerna (om t ex tvångsste-
rilisering och lobotomi) åter fört fram
detta som en strategi, nu med Våldet
som förtecken. Att identifiera, isolera,
eliminera de sjuka strukturer eller hor-
monrubbningar som ger upphov till
våldsamma män förs på fullt allvar fram

som en möjlig strategi för att bekämpa
Våldet.

Att biologisera i stället för att proble-
matisera har tidigare lett till försök att
även biologisera lösningarna. När bio-
logisk kunskap förvandlas till biolo-
gism reduceras människan. Biologis-
men är till sin natur deterministisk. I
skriften motiveras tyngdpunkten på
biologin bl a med att psykopater är
överrepresenterade i våra fängelser. Har
man samma analys av det faktum att
svarta är överrepresenterade i ameri-
kanska fängelser? Och hur ska invand-
rare hanteras?

Skriften som Läkarförbundet givit ut
blir en pinsam illustration av det vanli-
gaste försvaret män tar till när det blir tal
om den oomtvistliga manliga våldsbe-
nägenheten. »Män lider av en kollektiv
skam som inger ett starkt behov av att
försvara sig. Det vanligaste försvaret är
att sjukförklara våldsverkaren så att han
inte blir lik dem själva, inte lever som

Om våld och biologismens enfald
eller

David Attenbourough är roligare
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Läkarförbundet har gjort ett
inlägg i samhällsdebatten –
möjligen en lovvärd tanke men
med pinsamt resultat. Program-
skriften »Läkare om våld» om
medicinska aspekter på våld,
våldsverkare och våldsoffer, ut-
given av Sveriges läkarförbund
1998, avslöjar en omnipotent
enfald, förhoppningsvis inte re-
presentativ för Läkarförbun-
dets medlemmar. Kort remiss-
tid och negligerande av kritiska
synpunkter från remissinstan-
serna föranleder en fortsatt dis-
kussion.

’’ I skriften motivera
tyngdpunkten på biologin
bl a med att psykopater är
överrepresenterade i våra
fängelser. Har man samma
analys av det faktum att
svarta är överrepresentera-
de i amerikanska fängel-
ser? Och hur ska invand-
rare hanteras?’’
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▲

de, inte har likadana kärleksrelationer.»
(Isdal)

Upprör ande propagandism
Den här typen av försvar med förne-

kande och projektion är välkända. När
de används för att legitimera en biolo-
gistisk människosyn i Läkarförbundets
namn är det inte trivialt eller bagatellar-
tat, om än primitivt och endimensio-
nellt. Det är upprörande att en propa-
gandistisk skrift av det här slaget får ges
ut i Läkarförbundets namn.

I Inledningenskrivs det: »Allmänhe-
tens uppfattning om orsakerna till våld
stämmer emellertid dåligt med den ve-
tenskapliga kunskapen om orsaker till
våld, med ett undantag: alkoholens be-
tydelse.» Uttalandet andas redan i in-
ledningen den lätt nedlåtande hållning
som brukar benämnas paternalistiskt.

Vid fortsatt läsning förstår man att
den vetenskapliga kunskapen jämställs
med medicinsk-biologisk kunskap om
biologiska faktorer som leder till per-
sonlighetsstörningar. Utredningen, som
har individualiserat analysen och talar
om personlighetsstörningar som finns i
promillen av befolkningen, försöker
framställa den biologiska diskursen
som opolitisk och därmed objektiv.

Idéhistorisk, sociologisk, kulturhi-
storisk och antropologisk forskning
framställs som »allmänheten» och den
medicinska forskningen som höjd över
politiska och historiska sammanhang.
Fattigdomens våld, diskriminering, ar-
betslöshet, makt och maktlöshet sveps
undan i orden makro-mikrosociologis-
ka förhållanden. Den enda historiska
analysen i skriften handlar om alkohol-
konsumtion.

Under Definitioner läser man bl a att
våld är ett »handlingssätt som inte legi-
timeras av provokation…». Vem har
tolkningsföreträde? Gärningsmannen
eller offret? Kan våld legitimeras av
provokation? Våld är maktutövning,
kontroll, kränkning!

I skriften påstås att våldets definition
är kulturberoende. Det tror vi inte. Det
enda som är kulturberoende är hur myc-
ket våld som accepteras, dvs var grän-
sen går för offrets möjligheter att få ge-
hör hos sin omgivning. Våldet kan vara
sexualiserat, fysiskt, psykiskt, eller ma-
teriellt, men är alltid en fråga om makt,
frihetsinskränkning, påverkan.

Vulgärdarwinism
Vid definition av aggressionär ut-

redningen lika vulgärdarwinistisk
som populärvetenskapliga naturpro-
gram i TV, dock helt utan det under-

hållningsvärde som sådana program
brukar ha: »I ett biologiskt perspektiv
finns det nästan alltid en ändamåls-
förklaring; beteendet ökar chansen för
överlevnad och framgångsrik fort-
plantning.» 

Sådana uttalanden kan man sitta och
småmysa åt när David Attenbourough
talar från någon exotisk djungelglänta.
Men i en seriös utredning som ska re-
presentera läkares syn på våld blir ef-
fekten inte lika charmig. 

Ställt i relation till våra kunskaper
om det ständigt pågående våldet mot
kvinnor (var tionde parrelation) känns
sådana yttranden snarast obscena. I
nyare forskning (se Nature 387:358-9
»Furtive mating in female chimpan-
zees») framkommer dessutom att
aggressiva chimpanser visserligen
kopulerar mycket men ger upphov till
en minimal andel av gruppens av-
komma! 

Statistik utan analys
Under Epidemiologiska aspekter

diskuteras statistik – utan en enda refe-
rens! Man efterlyser en mer detaljerad
statistik över våldsskador därför att det
»…är en av grundbultarna i ett våldsfö-
rebyggande arbete.» Att var fjärde
kvinna som söker på en kvinnoklinik
har varit utsatt för sexuella övergrepp
nämns inte. De statistiksiffror som an-
vänds i kapitlet handlar om anmälda
våldsbrott och fällande domar – utom i
ett fall: Kvinnor som våldsverkare. I det
avsnittet anges enbart antalet misstänk-
ta.

Vi vill påstå att statistik utan analys
är ointressant. Man talar mycket riktigt
om behovet av en djupare analys, men
inte om vad den borde innehålla. Ett för-
sök till analys av ungdomsvåldet anför

att det sannolikt beror på för få nöjesar-
rangemang för 15–17-åringar, och våld
i skolan anges hänga samman med bo-
stadssegregationen. Skolans minskade
resurser – indragning/neddragning av
skolpsykolog, kurator, skolhälsovård,
skolskötersketid och assistenttimmar
nämns inte. Dåligt fungerande hemmil-
jö tycks handla framför allt om insuffi-
cienta mödrar.

Vi undrar om man inom kåren har
kompetens att kartlägga och analysera
våldet ur politiska, ekonomiska, kultu-
rella, sociologiska och psykologiska
aspekter. Varför inte helt enkelt säga att
vi kan bistå med statistiken inom vårt
fält – så får de som har andra kompeten-
ser göra fruktbara analyser.

Genetisk flexibilitet?
Till vår stora förvåning läser vi föl-

jande under Den etologiska aggres-
sionsmodellen: »Naturen slösar också
mycket mer med hankön, därför att ha-
nar inte bidrar med cellapparaten till
nästa generation. Naturen tar också
mycket större risker med hanar, och har
lagt ett större ansvar för den genetiska
flexibiliteten på det könet.»

Längre ner kan man läsa »…att män
dels har biologiskt styrda specialegen-
skaper, dels en större biologisk varia-
tion i detta avseende (biol. underlaget
för aggression) än kvinnor.» Kvinnor
har specialegenskaper som gör att de
kan föda och amma barn – båda könen
har specialegenskaper. En basal själv-
klarhet, men här ges det ett förklarings-
värde som mest väcker förundran…

Männen påstås stå för en större bio-
logisk variation eller genetisk flexibi-
litet. Vi förstår inte resonemanget.
Människor utvecklas från två samman-
smälta haploider och alla har lika
många kromosomer. Man anar samma
filosofiska, kvasireligiösa uppfattning
om naturens avsikter som i avsnittet om
aggressioner.

Under Barnpsykiatriska diagno-
ser…hittar vi bl a påståendet att »Intel-
ligens motverkar aggressivitet och
våldsbeteende». Det är möjligt att så är
fallet bland barn, men det stämmer då-
ligt på kvinnomisshandlare, de vanli-
gaste våldsverkarna. Påståendet saknar
alltså till stor del relevans om man vill
komma åt våldet i samhället.

Tangerar rasistiska idéer
Den här skriften har sin överväldi-

gande tyngdpunkt lagd på det våld som
orsakats av biologiska och drogrelate-
rade störningar (26 sidor av 69). Man
tangerar rasistiska idéer: »Personlighe-
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ten bestäms som nämnts i långt högre
grad av biologiska faktorer än vi tidiga-
re har trott.» 

Vad är tidigare? Under trettiotalet
troddes väldigt mycket på biologiska
faktorer med känt resultat. Tanken att vi
ska tro ännu mer på biologi som förkla-
ring till människors beteende än vad
som redan är provat känns skrämmande.

Våld mot kvinnor (det ojämförligt
vanligaste våldet) behandlas på två och
en halv (sic!) sida. Kvinnovåldskommi-
sionens betänkande »Kvinnofrid»
(SOU 1995:60) ger mycken kunskap ur
samtliga de aspekter som programskrif -
ten behandlar. Har arbetsgruppen känt
till denna utredning? 

I den finns också underlag till åtgär-
der – modell Rikskvinnocentrum i Upp-
sala – som borde ha en plats på ytterli -
gare orter i Sverige. Inte heller kvinno-
jourernas arbete finns nämnt mer än i
förbigående – nog så viktigt att kom-
mentera då denna viktiga och i stora
stycken ideella verksamhet har en eko-
nomiskt hårt pressad tillvaro.

Våld mot barn, misshandel och sex-
uella övergrepp behandlas på nästan tre
sidor och känns som en acceptabel,
översiktlig beskrivning. En sida om TV,
film och video ger också en relevant be-

skrivning av vad forskningen visat om
samband mellan medievåld och verkligt
våld (dock utan referenser). Mediefors-
kares rekommendationer avslutar över-
sikten och är på sin plats. 

Så formas personligheten
Claes Ekenstam (fil dr i idé- och lär-

domshistoria i Göteborg) skriver i sin
essä »En historia om manlig gråt» i
boken »Rädd att falla»: »Det mesta
pekar på att den emotionella stumheten
hos många män, som ökat med det mo-
derna samhällets utveckling, skapat
destruktiva och samhällsupplösande
tendenser.» 

Orsaken till det manliga psykets
strukturer är inte i första hand hormo-
nell eller förorsakad av mystiska hjärn-
centra. Det som sker, sker genom att
pojkarna lär sig av den lilla traditionen
– först och främst. I vardagslivet for-
mas personligheten av familjestruktu-
ren. 

Tidigt inpräntas patriarkatets hårda
bud från fäder, män och äldre pojkar.
Skolan bidrar aktivt till att förstärka
pojkstereotypierna. De manshållningar
som förmedlas är »fruktansvärda käns-
lomässiga övergrepp från manssamhäl-
lets sida som har för avsikt att skrämma

pojkarna till medgörlighet och loja-
litet.» (Hite) 

Den våldsbenägne känsloblinde
mannen är en social konstruktion. Kon-
struktioner är sociala skeenden som kan
förändras – inte naturnödvändiga biolo-
giskt determinerade processer som legi-
timerar några nya professurer i rättspsy-
kiatri. Den våldsbejakande patriarkala
strukturen är visserligen gammal men
inte omöjlig att påverka. 

Ändr ing i allas intresse
Det ligger lika mycket i männens som

i kvinnornas intresse att frigöra sig från
dessa urgamla destruktiva strukturer. Det
är pojkar som råkar mycket illa ut under
sin uppväxt. Pojkar är överrepresentera-
de inom barnpsykiatrin och har sämre
hälsa. Män är mer ensamma, begår fler
självmord och dör tidigare. Männen har
bara några futtiga privilegier att förlora
och oerhört mycket att vinna på att aktivt
förändra den struktur som skapar man-
nen »som den som slår».

Mot bakgrund av nödvändigheten att
delta i den diskussion som formar våra
bilder och förebilder är Läkarförbundets
rapport »Läkare om våld» inte bara enfal-
dig utan också aktivt delaktig i konstruk-
tionen av våldet, och således farlig. •

I början av 1990-talet inträffade i
Sverige flera våldsdåd av en typ som
många uppfattade som ny i vårt land.
Man kan diskutera om den uppfattning-
en var riktig i ett längre historiskt per-
spektiv, men vi hade i alla fall under en
period varit förskonade från sådana
brott. Det rörde sig ofta om unga förö-
vare, som visat prov på en utpräglad rå-
het eller känslokyla, och våldet hade
drabbat blint och anonymt.

Klar a direktiv
En vanlig reaktion från både politi-

ker och allmänhet var att »dom som gör
sådant kan ju inte vara normala – dom
måste ju vara sjuka». Mot den bakgrun-
den var det naturligt för Läkarförbundet
att se om den medicinska professionen
med stöd av sin vetenskapliga och kli-
niska erfarenhet kunde hjälpa till att be-
lysa problemet. 

En arbetsgrupp tillsattes med myc-
ket klara direktiv att begränsa sig till det
medicinska perspektivet och de medi-
cinska förklaringsmodellerna. Samti-
digt underströks att de biologiska pro-
cesserna inte fick uppfattas om uttöm-
mande förklaringar, och att våldspro-
blemet inte fick medikaliseras.

Denna uppläggning redovisas myc-
ket klart i den rapport »Läkare om våld»
som gruppen har lagt fram och som Lä-
karförbundets centralstyrelse har beslu-
tat att dels trycka och sprida, dels ha
som grund för fortsatt arbete.

Jag har mot den bakgrunden svårt att
förstå en del av kritiken från Kvinnliga
läkares förening. Å ena sidan tycks
föreningen instämma i att läkarkåren
inte har kompetens att »analysera vål-
det ur politiska, ekonomiska, kulturel-
la, sociologiska och psykologiska
aspekter». Å andra sidan tycks det var

just denna analys som föreningen sak-
nar i skriften. 

Ar v och miljö
I grunden handlar debatten om den

gamla frågan om arv och miljö. Grup-
pen har från sina utgångspunkter och di-
rektiv naturligt nog redovisat de biolo-
giska förklaringsmodeller som den me-
dicinska vetenskapen i dag bedömer
som rimliga. 

Kvinnliga läkares förening menar, så
vitt jag kan förstå av debattinlägget, att
människan väsentligen är en social kon-
struktion och därför närmast oändligt
formbar. Det är med andra ord fråga om
en ideologisk diskussion. 

Även en sådan bör emellertid kunna
föras på en civiliserad nivå utan för-
olämpningar och invektiv.

Lars Himmelmann
ordförande i arbetsgruppen

Replik:

Det medicinska perspektivet
var arbetsgruppens uppdrag
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