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P-pillen har fødselsdag i denne måned. I 50 år er pillen blevet fejret og fordømt som den form for prævention, der 
frigjorde kvinden. Og nu bliver endnu en beskyldning sendt i p-pillens retning - denne gang er det mændene, der 
angiveligt må lide under p-pillens udbredelse. 
 
En ny undersøgelse fra University of Sheffield i England viser nemlig, at kvinder, der bruger p-piller som prævention, 
ikke tænder på dominerende og maskuline mænd, sådan som de ellers som regel gør, skriver Urban. 
 
"I den naturlige menstruationscyklus er der nogle egenskaber, som kvinden omkring ægløsning foretrækker hos sin 
partner. Det er især de meget maskuline træk," forklarer hjerneforsker ved Københavns Universitet Albert Gjedde til 
videnskab.dk. 
 
Gode gener eller god far?  
De to forskere bag undersøgelsen, Alexandra Alvergne og Virpi Lummaa fra University of Sheffield, peger på, at 
kvinden normalt vil skelne mellem gode gener, det stærke, og 'god far'-potentiale, det bløde. 
 
Undersøgelsen viser, at når en kvinde bruger p-pillen, glemmer hun at kigge efter den dominerende mand, fordi hun 
ikke får ægløsning. Derfor holder hun sig til 'god far'-typerne, frem for 'gode gener'-manden. 
 
Gynækolog Christine Felding er dog skeptisk over for undersøgelsen: 
 
"Selvfølgelig spiller hormonerne ind, og det har en effekt, men på den anden side, så er situationen jo en helt anden i 
dag. I dag har kvinden jo ikke behov for en mand på samme måde som førhen," siger hun til Urban. 
 
Overordnet begejstring  
Selv om forskernes beskrivelse af kvindernes valg muligvis kan virke nedslående for de dominerende, maskuline 
mænd, så er der også plads til begejstring over p-pillen i rapporten. 
 
Som nogle af de positive effekter nævner forskerne blandt andet muligheden for mange seksuelle partnere, mulighed 
for selv at vælge, hvor mange børn, kvinderne vil have og det faktum, at tilmeldingen af kvinder til og gennemførslen 
af universitetsuddannelser steg, da p-pillen blev lovlig, som bare nogle af de positive effekter. Gynækolog Christine 
Felding er da også begejstret for p-pillens positive betydning for kvinder verden over: 
 
"Da p-pillen først kom frem, blev den brugt til at behandle menstruationssmerter, hvor en af bivirkningerne var, at det 
kunne gå ud over kvindens mulighed for at blive gravid. Men kvinderne var jo drønsmarte, og tænkte 'hov, hvis jeg 
spiser den her, så bliver jeg ikke gravid," siger hun til Urban og tilføjer: 
 
"Generelt har p-pillen jo betydet enormt meget for kvindens seksuelle frigørelse og frihed generelt" 


