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Sammanfattning 

Detta är ett arbete vilket syftar till att förstå hur ofrivillig barnlöshet kan betraktas som en 

sjukdom. Frågeställningen lyder således: �Hur produceras förståelsen av ofrivillig barnlöshet 

som sjukdom i mitt material?� De teoretiska verktyg som används i denna analys hämtas från 

Michel Foucault, Sarah Franklin, Faye D. Ginsburg och Rayna Rapp, Susanne Lundin samt 

Nikolas Rose. Dessa verktyg visar på hur ofrivilligt barnlösa definieras som en grupp, hur den 

medicinska teknologin och den kliniska blicken samt dagens biopolitik formar vår förståelse 

av den mänskliga reproduktionen. Genom en diskursteoretisk förståelse och diskursanalys 

hämtad från Foucault analyseras texter från regeringen och riksdagen samt från Infertilas 

Riksförening i Sverige (IRIS). I själva undersökningen visas hur förståelsen av ofrivillig 

barnlöshet som sjukdom formas i en diskursiv miljö där en humanistisk människosyn, 

medicinska teknologiska framsteg, naturlighet och genetik sammankopplas och står som 

grund. Att den ofrivilliga barnlösheten uppfattas som en sjukdom är sålunda avhängigt den 

specifika syn på människan, teknologin och naturen som är rådande inom reproduktionens 

diskurs av idag. 

Nyckelord: Barnlöshet, Sjukdom, Reproduktion, Diskurs 
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1 Inledning och bakgrund 

�Medicine made its appearance as a clinical science in conditions which define, together with 

its historical possibility, the domain of its experience and the structure of its rationality.� 

- Michel Foucault, The Birth of the Clinic, Preface, sid xv 

 

 

Frågan om ofrivillig barnlöshet och dess status och position i dagens svenska samhälle är av 

stor vikt inom det genusvetenskapliga området då bilden av den biologiska reproduktionen är 

en av de noder kring vilken produktionen av kön kretsar. Den sexuella reproduktionen, 

förståelsen av hur man och kvinna genom samlag skapar en ny människa, är en av de starkaste 

produkterna inom könets diskurs1. Trots denna lokalitet på ett diskursivt plan framstår den 

som en fördiskursiv sanning och som sådan som grund för nämnda diskurs. Reproduktionen 

och de teknologier som kretsar kring den är därmed ett av de områden som är av central 

betydelse för den genusvetenskapliga diskussionen. Den ofrivilliga barnlösheten, vilken ligger 

i fokus för detta arbete, fungerar som en ytterlighet eller avvikelse till vilken bilden av 

reproduktionen måste förhålla sig. Genom att studera hur sådana avvikelser framställs tror jag 

att vi samtidigt kan synliggöra och förtydliga förståelsen av det icke-avvikande. Vi kan här få 

en förståelse för hur det diskursiva formerandet av reproduktionen uttrycker sig och vidare 

hur skapandet av kön i Sverige och det euro-amerikanska samhället sker. Samtidigt som den 

ofrivilliga barnlösheten är ett avvikande fenomen i förhållande till den "normala" 

reproduktionen så är behandlingen av den en av reproduktionens mest intensiva platser. Här 

skapas förståelser av befruktningens mysterier och den lyckade konceptionens väg mot ett 

friskt barn. Här sätts expertis in och här kretsar en mängd intressen vilka alla bidrar till 

skapandet av den sexuella reproduktionens position i dagens samhälle. Därför tror jag att vi 

här i ytterkanterna av en värld kan närma oss dess själva kärna. 

 

                                                             
1 Diskursbegreppet, vad det innebär och hur det används i denna uppsats, diskuteras i Teori- och Metodavsnitten. 
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Riksdagsåret 1996/1997 tog riksdagen beslutet att betrakta ofrivillig barnlöshet som en 

sjukdom genom att placera den grupp som lider av detta i sjukvårdens prioriteringsgrupp III.2 

Riksdagen säger i ett betänkande från detta år följande: 

 
"När det gäller ofrivillig barnlöshet konstaterar regeringen att det hos flertalet 

ofrivilligt barnlösa par finns en påvisbar biologisk rubbning såsom resttillstånd 

efter tidigare sjukdom eller en pågående kronisk sjukdom och därmed ett klart 

hälsorelaterat behov. Regeringen anser därför att behandling mot ofrivillig 

barnlöshet bör inlemmas i prioriteringsgrupp III."3 

 

Prioriteringsgrupp III innefattar insatser vilka spänner över samtliga medicinska discipliner 

från psykiatrin, över gynekologin och kirurgin, till allmänsjukvården och berör tillstånd som 

oftast hänvisas till s.k. vardagssjukvård.4 Denna grupp har lägst prioritet av de tre 

prioriteringsgrupper vilka räknas som sjukdomsbaserade och när ofrivillig barnlöshet 

inlemmas i prioriteringsgrupp III klassas det sålunda som en sjukdom.5 

 

Frågan om ofrivillig barnlöshet som sjukdom har den senaste tiden till viss del kommit att 

relateras till diskussionen om lesbiska pars tillgång till in vitro-fertilisering (IVF - eller 

provrörsbefruktning som det även benämns). Speciellt då organisationer vilka syftar till att 

tillgodose de grupper som räknas som ofrivilligt barnlösas6 intressen än en gång kände sig 

tvungna att försvara sin status. Gränsen mellan lesbiska par som vill ta del av IVF-behandling 

och heterosexuella par med samma önskan bevakas av de senare. Åtminstone om vi tittar på 

de intresseorganisationer som positionerar sig som de "sjuka" heterosexuella parens 

intresseförsvarare och detta med en oro som lyser starkt i deras yttranden.7 Med ny kraft 

                                                             
2 Kammarens protokoll 96/97:90 Onsdagen den 16 april 
3 1996/97:SoU14 �Prioriteringar inom hälso- och sjukvården� 
4 ibid. 
5 Jfr Regeringens proposition 1996/97:60 �Prioriteringar inom hälso- och sjukvården�. Det finns även en fjärde 

grupp, prioriteringsgrupp IV, vilken innefattar individer som inte har någon sjukdom men trots detta ett intresse 

av att få hjälp av sjukvården eller där behandlingen av sjukdom inte har någon dokumenterad nytta. Se 

1996/97:SoU14 �Prioriteringar inom hälso- och sjukvården� 
6 Till ofrivilligt barnlösa räknas heterosexuella par vilka inte har kunnat få barn efter ett år av oskyddade samlag. 

Detta enligt Infertilas Riksförening i Sverige, http://www.iris.y.se. 
7 http://www.iris.y.se/, "Om de lesbiska kvinnornas rätt att få behandling inom den offentliga vården" 
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försvaras den relativt unga sjukdomsstatusen och med olika argument hänvisas det till 

skillnaderna mellan de heterosexuella och de lesbiska parens situationer och berättigade hjälp. 

 

Som ett klargörande vill jag nämna att när termen "ofrivilligt barnlösa" används i detta arbete 

hänvisar jag då till heterosexuella par som innesluts i den sjukdomsbeteckning som jag här 

studerar. Självklart kan exempelvis homosexuella par eller ensamstående individer lida av en 

lika starkt upplevd barnlöshet som uppfyller samma krav på ofrivillighet. Vad den här studien 

inriktar sig på är dock just de som definieras som ofrivilligt barnlösa av den diskurs inom 

vilken förståelsen av begreppet ofrivilligt barnlösa skapas. Ett ofrivilligt barnlöst par hänvisar 

då till just ett heterosexuellt par. 
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2 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att studera den diskursiva produktionen av ofrivillig barnlöshet som ett 

sjukdomstillstånd. Detta genom att studera de utsagor vilka definierar ofrivilligt barnlösa pars 

sjukdomsstatus. Syftet är inte att diskutera den kliniska definitionen av denna sjukdom 

och/eller dess berättigande. Det är att se hur en svensk diskurs med ofrivillig barnlöshet i 

fokus producerar förståelsen av detta tillstånd som ett tillstånd av sjukdom - hur det i denna 

diskurs skapas ramar av förståelse, av sanningar, vilka styr vad som kan sägas inom den. Om 

vi kan studera de antaganden som fungerar som fördiskursiva regler för själva diskursen i 

ljuset av diskursens egen produktivitet anser jag att vi kan problematisera de grundantaganden 

vi annars tar för givet. 

 

För att nå detta syfte är den teoretiska grunden av stor vikt. En del av försöket att förstå den 

diskursiva produktionen av ofrivillig barnlöshet på senare år består för mig nödvändigt av en 

undersökning av teoretiska perspektiv vilka är relevanta för mitt material. Det handlar inte om 

att ställa olika teoretiska förklaringsmodeller mot varandra, utan snarare om att försöka dra 

upp ett slags teoretiskt ramverk för en studie av denna sort samt för framtida och mer 

omfattande undersökningar av området. 

 

Den frågeställning som jag i detta arbete kommer att utgå från är följande: 

 - Hur produceras förståelsen av ofrivillig barnlöshet som sjukdom i mitt material? 
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3 Avgränsning och material 

Jag har lokaliserat fyra områden inom denna diskurs utifrån vilka förståelsen av ofrivillig 

barnlöshet produceras. Dessa fyra är den medicinska forskningen, den mediala 

representationen, de ofrivilligt barnlösas intresseorganisationer samt de statliga 

institutionerna. Att betrakta hela detta diskursiva fält är för en undersökning av detta omfång 

en praktisk omöjlighet och min avgränsning tar sin början där. Jag har sålunda valt att rikta in 

mig på de två sistnämnda av dessa områden då de rör de, enligt diskursens regler, närmast 

berörda samt de beslutsfattande. Med detta inte sagt att dessa "diskursiva regler" varken är 

fasta eller oproblematiska. Tvärtom ser jag dessa som produkter av själva den diskurs som 

utger sig för att följa dem.8 

 

Denna studies material har inte som uttalat syfte att förklara varför ofrivillig barnlöshet är en 

sjukdom. Detta uppfattar jag inte som ett problem då det inte är förklaringarna som ges till 

varför det är en sjukdom som är i fokus utan vilka diskursiva förklaringar jag själv kan finna. 

Materialet berör ofrivillig barnlöshet och assisterad befruktning och det är genom en 

förståelse av detta jag söker finna de diskursiva grunderna för sjukdomsstatusen. De texter jag 

i denna undersökning analyserar är regeringens proposition 2001/02:89 � �Behandling av 

ofrivillig barnlöshet�, Socialutskottets betänkande 2001/02:SoU16 � �Behandling av ofrivillig 

barnlöshet� samt föreningen IRISs (Infertilas Riksförening i Sverige) hemsida 

http://www.iris.y.se/. 

                                                             
8 se Foucault, Michel (1971, 1993), Diskursens ordning, Brutus Östlings Förlag Symposion, Stockholm/Stehag 
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4 Teori och Metod 

 

4.1 En genomgång av det teoretiska fältet 

4.1.1 Diskurs 

Det diskursbegrepp jag i detta arbete kommer att följa är hämtat från Michel Foucault. Det 

finns flera andra sätt att se på och använda detta begrepp, som exempelvis det mer snäva och 

textfokuserade diskursbegreppet inom lingvistiken.9 Anledningen till att jag väljer Foucaults 

diskursteori är dels dess breda anslag där inte bara texten analyseras utan även vår egen 

förståelse hamnar i fokus, dels då de teoretiker jag använder mig av mer eller mindre tycks stå 

Foucault nära i flera avseenden. 

 

Foucault visar på hur olika mekanismer inom en diskurs verkar för att styra den. Dessa 

mekanismer fungerar i diskursen genom att söka "avvärja dess makt och hot, att bemästra 

dess slumpmässighet och att kringgå dess tunga, skrämmande materialitet".10 Själva diskursen 

definieras av Bergström och Boréus som �hela den praktik som frambringar en viss typ av 

yttranden�11 och det är en definition jag följer. Det är alltså inte själva diskursens existens som 

är i fokus för problematisering, utan hur den utvecklas, vilka procedurer som formar den och 

vilka regler som gäller för den och inom den. När en diskurs så studeras är det sålunda 

praktiken som frambringar dess yttranden som är i fokus och hur dessa praktiker regleras 

                                                             
9 Bergström, Göran och Boréus, Kristina (2000), Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig 

textanalys, Studentlitteratur, Lund, sid. 223 
10 Foucault, Diskursens ordning, sid. 7 
11 Bergström och Boréus: Textens mening och makt, sid. 225. Det är egentligen inte Foucault som Bergström 

och Boréus citerar även om det ser så ut i deras text utan det är översättaren i en not. 
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genom hur auktoritet organiseras. Denna auktoritet baseras på vilken kunskap som legitimeras 

av de diskursiva regelsystemen.12 

 

Enligt Foucaults framställning av diskurser fungerar de som ett slags regelsystem för 

kunskap.13 Inom en diskurs verkar generella utestängningsprocedurer vilka är till för att 

utskilja det som meningsfullt kan sägas om diskursens ämne.14 Dessa generella procedurer 

identifierar Foucault som förbudet (Vad får sägas? När? Vem får säga det?), utskiljandet av 

vansinnet (Vad är det förnuftiga talet?) och viljan till sanning (Vad är det som gör ett 

uttalande sant?).15 Alla tre procedurer ger diskursen en viss struktur och mening och utesluter 

det som inte tillhör diskursen. Detta gör att exempelvis påståendet att ett barn blir till genom 

reinkarnationens roterande hjul blir meningslöst i dagens västerländska reproduktionsdiskurs. 

 

En annan form av kontroll över diskursen är en vilken verkar mer inifrån diskursen själv. Den 

verkar genom att gallra bland subjekten som söker inträde i den specifika diskursen. Vilka 

krav och kvalifikationer måste subjektet uppfylla för att få befinna sig i diskursen och tala i 

den?16 Subjektspositioner är, för Foucault, de olika positioner inom en diskurs utifrån vilka ett 

subjekt kan handla. Dessa positioner bestäms av diskursen och ramarna för dem avgör vilka 

utrymmen det finns för subjektets handlingar.17 Detta är ett alternativ till att söka förklara 

skeenden utifrån aktörer, vilka brukar betraktas som autonoma och rationella subjekt.18 När 

man så analyserar en diskurs är aktörer inte i fokus utan det som betonas är makt och 

identitet.19 I en diskurs är det inte aktörer som autonomt formar verkligheten utan de språkliga 

mönster vilka ingår i den och dessa språkliga mönster, ja själva diskursen, är alltid behäftade 

med maktrelationer.20 

 

                                                             
12 Ibid. sid. 225 
13 ibid. sid. 225 
14 Foucault, Diskursens ordning, sid. 7f 
15 ibid. sid. 7ff 
16 ibid. sid. 26 
17 Bergström och Boréus, Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, sid. 226 
18 ibid. sid. 226 
19 ibid. sid. 222 
20 ibid. sid. 225 
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Den teorigenomgång som följer är ett försök till att kartlägga den diskurs vilken jag ska 

analysera och dess karaktär. Hur kan jag mer utförligt förklara diskursbegreppet utan att 

förklara hur jag metodiskt går till väga för att analysera en diskurs? En mer fullständig 

förklaring av diskursbegreppet hoppas jag ska uppstå när jag visar hur jag analyserar 

diskursen. I min framställning av min metod visar jag på detta och sålunda är inte min syn på 

diskursbegreppet fullt ut tydlig för ens detta metodavsnitt är avslutat. De teorier jag nedan 

diskuterar är menade att identifiera reproduktionens diskurs, och de mekanismer som verkar i 

den, inom vilken den ofrivilliga barnlösheten träder fram. Jag ser dem alltså som lika 

betydelsefulla för diskursförståelsen som min framställning av diskursanalysen i 

metodavsnittet. 

4.1.2 Utdefinierandet 

I Vansinnets historia21 visar Foucault för oss hur de vansinniga under den klassiska perioden 

differentierades från andra grupper av samhället oönskade och blev föremål för sin alldeles 

egna diskurs. Man bör givetvis akta sig för att dra allt för långtgående paralleller mellan 1700-

talets skapande av gruppen "vansinniga" och dagens skapande av gruppen "ofrivilligt 

barnlösa". Skillnaderna i olika diskursiva dispositioner och ekonomiska och materiella 

förhållanden är uppenbart för stora. Trots detta kan beröringspunkter skönjas då det gäller 

utskiljandet av och fokuseringen på de grupper som är begreppsdefinitionernas objekt. Både 

för vansinnet då och för den ofrivilliga barnlösheten idag skapas ett område för dess kliniska 

och vetenskapliga förklaringar och behandlingar utifrån en situation där objekten för dessa 

områden tidigare inte har existerat som enhetlig grupp.22 Vid en viss tidpunkt i historien 

förlorade vansinnet alla sina beröringspunkter med förnuftet och blev ett kvalitativt annat.23 

De vansinniga utdefinierades mot fattigdomen, oförmågan till arbete och oförmågan att 

placeras in i de sociala sammanhang som andra historiska rörelser hade frammanat.24 Tidigare 

hade vansinnet och förnuftet sin släktskap i bland annat geniernas samtidigt geniala och galna 

personer eller i det religiösa deliriets sanningssägande.25 Från att ha haft en plats i det 

vardagliga livet i exempelvis byfånens gestalt till att spärras in och utsättas för olika tekniker 
                                                             
21 Foucault, Michel (1972, 1983), Vansinnets historia under den klassiska perioden, Arkiv Förlag, Lund 
22 jfr Sune Sunessons inledning i Vansinnets historia. 
23 Foucault, Vansinnets historia, sid. 83 
24 ibid. sid. 75f 
25 ibid. t.ex. sid 34ff 



Fredrik Sjögren 

Genusvetenskap pk, 10p 

 12

och vetenskapliga resonemang - så blev de vansinniga en egen grupp med egna typologier, 

speciella förklaringsmodeller och metoder för behandling. 

 

I boken Embodied Progress - a cultural account of assisted conception26 redogör Sarah 

Franklin för hur Annette Weiner 1978 avslutade jungfrufödsel-debatten (the virgin debate) 

vilken vid denna tid hade pågått inom antropologin i över hundra år.27 Hon gjorde det genom 

att bidra med en förståelse av de problem som diskuterades vilken gick ifrån de dikotomier 

rörande biologi och kultur som debatten var behäftad med.28 Weiner menade nämligen att det 

inte är själva befruktningen som skapar en trobiand eller aborigin29 utan att det är den 

kulturella kontexten. Då detta perspektiv givetvis även går att applicera på den västerländska 

kulturen ser jag det som en viktig utgångspunkt för min undersökning, nämligen att 

reproduktionen även i väst är en kulturell process och att exempelvis en svensk sålunda 

skapas genom kulturella processer. Ur detta perspektiv är det inte biologin som reproducerar 

människor utan kulturen och den biologiska processen blir en kulturell berättelse.30  

 

I inledningen till antologin Conceiving the New World Order - The Global Politics of 

Reproduction31 beskriver Faye D. Ginsburg och Rayna Rapp antropologiska förhållningssätt i 

studier över reproduktionen och den politik och kultur som kretsar kring den. De menar att 

vardagliga erfarenheter och möten med reproduktionen påverkas av globala processer.32 Vi 

kan idag se det i hur exempelvis diskussionen om Maltas och Polens abortmotstånd uppstår 
                                                             
26 Franklin, Sarah (1997), Embodied Progress - a cultural account of assisted conception, Routledge, New York 
27 Franklin, Embodied Progress, sid. 24-29 
28 Franklin, Embodied Progress, sid. 57ff. Debatten kretsade kring hur man ska förstå andra kulturer vilka inte 

sammankopplar den mänskliga reproduktionen med det heterosexuella samlaget och sålunda inte heller har 

samma konception av befruktning som vi (i detta fall de antropologer som förde debatten och den vetenskapliga 

och kulturella kontext de befann sig i). En utförlig framställning av denna debatt finns i Franklins Embodied 

Progress. 
29 Trobiand och aborigin är benämningen på en person "tillhörande" två av de kulturer vilka diskuterades inom 

jungfru-debatten. 
30 Franklin, Embodied Progress, sid 58 
31 Faye D. Ginsburg och Rayna Rapp (red) (1995), Conceiving the New World Order - The Global Politics of 

Reproduction, University of California Press, Berkley och Los Angeles, Kalifornien 
32 Ginsburg och Rapp, Conceiving the New World Order, Introduction, sid 1. Jmf med Foucaults framställning 

av hur sexualitetens utveckling historiskt kopplats till kapitalismens och industrialismens framväxt i 

Sexualitetens Historia, sista kapitlet: "'Dödsrätt' och makt över livet". 
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inom EU i och med dessa länders inträden33 eller hur USA:s biståndspolitik stärker krav på 

sexuell avhållsamhet i delar av Afrika34. Vi kan även se det i den debatt som Franklin redogör 

för där en västerländsk syn på reproduktionen exporteras till andra kulturer samtidigt som en 

motrörelse inträffar och västerländska antropologer utifrån dessa andra kulturer modifierar vår 

egen syn. Dessa exempel grundar sig i globala processer större än dessa enskilda fokus. Både 

EU:s utvidgning och USA:s biståndspolitik är delar av ekonomiska projekt och skeenden och 

detta påverkar givetvis. Denna påverkan är dock inte absolut utan det finns trots denna 

utrymme för aktivt subjektivt agerande både i riktning med och mot politiska och ekonomiska 

krafter.35 Ginsburg och Rapp menar att reproduktionen trots dess ställning inom kulturen utgör 

en möjlighet att "tänka sig nya kulturella framtider och omvandlingar, genom personlig 

strävan, generationers mobilitet, sociala rörelser, och rivaliserande påståenden från mäktiga 

religiösa och politiska ideologier".36 

4.1.3 Människan och teknologin 

Den studie som Franklin redogör för i Embodied Progress handlar inte om den ovan 

beskrivna jungfrufödsel-debatten utan är mer tydligt kopplad till min egen. Detta då hon 

studerar hur engelska kvinnors och (heterosexuella) pars möte med IVF-tekniken inverkar på 

deras liv och självförståelse och i en vidare rörelse leder till omvandlingar i den kulturella 

synen på reproduktion. Par som har påbörjat en cykel av IVF-behandling ser det ofta som ett 

försök, en möjlighet som borde testas, men hamnar i en situation där behandlingen tar över 

och de "lever IVF".37 Hela livet kretsar kring behandlingen; sprutor, nässpray, ultraljud och 

"äggplockning" utgör helt plötsligt vardagens centrum. Franklin diskuterar utifrån detta vad 

det får för inverkan på kvinnan och hennes plats i en värld där medicinsk teknologi kretsat 

kring hennes kropp, hennes liv. 

 

                                                             
33 Se t.ex. �Kompromissa inte� i Arbetaren, nr 42/2005 19-26 okt. 
34 Se t.ex. �Land utan skydd� i Ordfront, nr 9/2005 
35 Ginsburg och Rapp, Conceiving the New World Order, Introduction, sid 1 
36 ibid. sid. 2 (min övers.) 
37 Franklin, Embodied Progress, sid. 14 
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A (...) component of the encounter with IVF is the extent to with technological 

intervention and potential enablement come to define the reproductive process 

(...).38 

 

Via tillgängliga tekniker för reproduktion definieras reproduktionen själv. Oavsett om det är 

själavandring eller IVF-behandling som föregår ett barns födelse har själva förståelsen av 

processen en given inverkan på reproduktionen som fenomen. Den befintliga teknologin för 

assisterad befruktning i vårt samhälle måste sålunda förstås inte bara som en effekt av vår 

kultur utan även, i en spiralrörelse havandes en stark inverkan på kuluren och förståelsen av 

reproduktionen. 

 

I "Postmodern Procreation: A Cultural Account of Assisted Reproduction"39 visar Franklin 

hur bilden av reproduktionen i takt med teknikens utveckling har förändrats. Berättelsen om 

reproduktionen har gått från en naturlig process bortom människans kontroll till att visa upp 

en av teknologin målad bild där reproduktionen är bristfällig och i behov av vetenskaplig 

intervention.40 Då genetiken har ersatt befruktningen som människans ontologiska grund har 

hela vägen till lyckad reproduktion partikulariserats och är nu en sorts hinderbana.41 

Reproduktionens behov av assistans från teknologin har sålunda blivit en naturlighet - 

naturens ofullkomlighet är inte mer naturlig än teknologins bot på detta.42 I och med 

teknologin för assisterad reproduktion påverkas synen på flera av de kulturella definitioner 

som kretsar kring förståelsen av befruktning och reproduktion. När vår förståelse av 

reproduktionen förändras sker detsamma ohjälpligt med bilderna av kön, sexualitet, släktskap, 

arv och ursprung.43 Reproduktionen har frigjort sig från kärleksakter och kopplats till 

vetenskapliga och ekonomiska relationer. Vad det nu handlar om är öppna och utåtriktade 

skeenden vilka snarare ter sig som vetenskapliga bedrifter på en offentlig arena än privata 

akter utan publik.44 

                                                             
38 ibid. sid 11 
39 Franklin, Sarah, "Postmodern Procreation: A Cultural Account of  Assisted Reproduction", i Conceiving the 

New World Order, Ginsburg & Rapp (red.) 
40 ibid. sid. 333 
41 ibid. sid. 330f (jfr Roses tal om riskfaktorer i föregående presentation) 
42 ibid. sid. 333f 
43 ibid. sid. 335 
44 ibid. sid. 336 
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En intressant aspekt av detta blir att se på hur sjukdomsbenämningen och kravet på denna 

uppkommer just i en tid då det finns tekniker inom medicinen som på konstgjord väg kan råda 

bot på den.45 Det blir därmed av intresse att betrakta ofrivillig barnlöshet i detta ljus. Ofrivillig 

barnlöshets status som sjukdom måste ses som tätt sammanbundet med de tekniker som 

utvecklats och/eller är under utveckling när det gäller konstgjord befruktning. I den 

spiralrörelse som Franklin ovan visar påverkar nya teknologier bilden av reproduktionen och 

möjliggör kanske samtidigt själva sjukdomsstämpeln.46 

 

I Guldägget - Föräldraskap i biomedicinens tid47 diskuterar Susanne Lundin ofrivillig 

barnlöshet och de teknologier som kretsar kring den på ett liknande sätt som Franklin, men 

baserar det på en studie gjord i Sverige. Hennes diskussion leder dock till en något annorlunda 

slutsats än Franklins. För om Franklins syn är något dystopisk där kvinnan instrumentaliseras 

och närmast blir till en reproduktionsmaskin, pekar Lundin på olika tänkbara utvecklingar. 

Även för Lundin finns faran av att kvinnan fungerar som reproduktionsmaskin närvarande, 

men samtidigt finns en mer positiv möjlighet där. En möjlighet till en ny subjektivitet baserad 

på ett handlings- och tolkningsutrymme där kvinnans självbild skapas i en interaktion mellan 

henne själv och tekniken.48 Den möjlighet som människor har att skapa sig en subjektivitet 

genom interaktionen mellan teknik och människa gör att det, trots objektifieringen som sker 

genom medicinsk reproduktionsteknologi, inte bara är frågan om en utelämnadhet utan 

samtidigt ett subjektskap just i skärningspunkten där de ofrivilligt barnlösa befinner sig.49 
 

Ett möjligt problem för Lundin (vilket skiljer henne från bl.a. Franklin) är att hon tydligt 

kvarhåller en syn där en absolut korrekthet i förhållande till biologin är möjlig. Trots att hon 

säger att alla biologiska sammanhang måste tolkas50 talar hon samtidigt om "kulturella 

                                                             
45  Det är givetvis ingen nödvändighet att teknikerna för att bota en sjukdom uppkommer innan själva tillståndet 

som de ämnar bota blir en sjukdom. Det räcker med att se på den mängd sjukdomstillstånd vilka medicinen ännu 

inte kan göra mycket åt, eller först på senare år har kunnat ge sig i kast med. 
46 Franklin, Embodied Progress, sid. 11 
47 Lundin, Susanne (1997), Guldägget - Föräldraskap i biomedicinens tid, Historiska Media, Lund 
48 ibid. sid. 94-104 
49 ibid. sid. 102 
50 ibid. sid. 62 
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tankefel" i förhållande till biologin51 och upprätthåller sålunda en dikotomisk syn mellan 

kultur och biologi. Därmed omöjliggör hon till viss del för sig själv att tolka biologin och de 

fakta som omger den i det västerländska samhället. 

4.1.4 Biomakt 

I sista kapitlet av Sexualitetens Historia52 presenterar Foucault ett begrepp som kommer att 

vara av vikt för denna studie och vilket ger ett raster genom vilket de frågor vilka Franklin 

och Lundin diskuterat ovan kan betraktas, nämligen biomakt. Denna makt är en makt över 

livet både på individuell och kollektiv nivå och den började utvecklas från och med 1600-

talet.53 De krafter som inriktar sig på individen, på hennes kropp som maskin, en kropp vars 

färdigheter och nytta kan maximeras, dresseras och styras kallar Foucault för 

"människokroppens anatomo-politiska discipliner".54 De krafter som inriktar sig på en 

kollektiv nivå, på "kroppen-arten, på kroppen som bärare av livets mekanik och utgångspunkt 

för biologiska processer: förökning, födelser och dödlighet, hälsonivå, livslängd med alla de 

omständigheter som kan få dessa att variera" kallar han "en biopolitik för befolkningen".55 

Dessa två uttryck för biomakt uppstod till synes åtskilda men sammanfördes på 1800-talet på 

ett rent konkret plan i bland annat sexualitetsmönstret och klasskonfigurationerna då 

kapitalismens behov av kroppens anpassning till och inträde i produktionsprocesserna och de 

ekonomiska processernas krav på en anpassad befolkning gjorde sig gällande - ackumulation 

av människor och kapital.56 Makten har under de senaste århundradena inriktat sig på själva 

livet, hur det levs och upplevs och blivit biomakt. Den har kartlagt, rutat upp och strukturerat 

livet och kroppen och gjort dem till en arena för maktutövande, en arena för politiska 

processer och beslut.57 
 

Foucault karaktäriserar biomakt, på dess mest basala plan, som en makt vilken �är avsedd för 

att producera krafter, få dem att växa och ordna dem, snarare än att dämma upp dem, kuva 

                                                             
51 ibid. not 110 till sid. 64 
52 Foucault, Michel (1976, 2002), Sexualitetens historia, band I - Viljan att veta, Daidalos, Göteborg 
53 ibid. sid. 140f 
54 ibid. sid. 140f (Foucaults kursivering) 
55 ibid. sid. 141 (Foucaults kursivering) 
56 ibid. sid. 142 
57 ibid. se hela kapitlet "'Dödsrätt' och makt över livet" 
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dem eller förstöra dem.�58 Biomakt är alltså inte en makt som begränsar och hindrar ett 

naturligt liv vilket strävar i banor grundligare än och föregående en makt som har det som 

objekt. Det är en makt som producerar och ordnar liv inom en �livets diskurs�.  För Foucault 

är biomakt sålunda �en makt vars högsta funktion hädanefter (...) inte är att döda utan att 

lägga beslag på livet från början till slut.�59 Biomakt är en benämning på de maktprocedurer 

och mekanismer vilka angriper livet genom att skapa det. Hur livet bör levas och vad det 

egentligen är formuleras i flera rum och av flera discipliner vilka har just detta gemensamt. 

Här opererar sanningsdiskurser med auktoritet att berätta sanningen om liv och hälsa med 

följden att individer genom dessa sanningar angriper sig själva, arbetar och omformar sig 

själva i enlighet med dessa sanningar.60 
 

I sin text "The Politics of Life Itself"61 tar Nikolas Rose avstamp i Foucaults beskrivning av 

politikens inriktning mot livet. Rose hävdar att den kontroll som biopolitiken utgör idag har 

tagit sig an en ny form och att den tillsammans med utvecklingen av de vetenskaper som har 

livet som objekt har lett till att den idag fungerar som riskpolitik, molekylär politik och 

ethopolitik .62  

 

Biopolitik handlar inte längre om att rensa ut de som är �fel� eller få de �rätta� att fortplanta 

sig för nationens eller rasens, helhetens, bästa. Idag handlar det snarare om olika strategier 

som söker att identifiera, behandla och administrera de som anses utgöra en hög risk.63 De 

gamla binära uppdelningar mellan normalt och patologiskt som tidigare fungerade som 

verktyg för förbättring av nationen har bytt plats och kommit att fungera som strategier för att 

identifiera, administrera, styra samt kontrollera risker.64 
 

Denna riskpolitik tar sig flera uttryck. Genom akuta och epidemiologiska strategier vilka 

försöker reducera risknivåer inom en population. Genom strategier för att administrera 
                                                             
58 ibid. sid 138 
59 ibid. sid 141 
60 Paul Rabinow och Nikolas Rose, "Thoughts On the Concept of Biopower Today", inledning 
61 Rose, Nikolas (2001), "The Politics of Life Itself", publicerad i Theory, Culture & Society, Vol. 18, Nr. 6, 1-

30 (2001) 
62 ibid. sid 1f 
63 ibid. sid. 6f 
64 ibid. sid 7 
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högriskgrupper. Samt genom att identifiera och preventivt intervenera bland individer som 

utgör en risk.65 
 

Risk here denotes a family of ways of thinking and acting, involving calculations 

about probable futures in the present followed by interventions into the present in or-

der to control that potential future.66 

 

Rose visar på hur riskpolitiken har gått från att tala om individer som risk till att tala om 

riskfaktorer vilka sedan på ett mer flyktigt sätt kan dela in människor i riskgrupper. Som 

exempel på detta ger han bland annat de riskutredningar som gravida kvinnor får genomgå för 

att utröna huruvida risken för exempelvis för tidig födsel eller missfall är. Här tas dessa 

kvinnors familjehistoria och egna leverne i beaktande för att definiera riskfaktorerna som 

sedan, om nödvändigt, placerar dem i riskgrupper.67 
 

Efter andra världskriget uppstod behovet att omvärdera bilden av genetisk hälsa. Man försökte 

då föra ner genetiken på en individuell nivå och komma förbi populationstänkandet och 

hamna i de objektiva individuella fakta som skapade de oönskade kvalitéerna hos individen.68 

Från populationens hälsa som normerande grund fyllde nu individens dito denna plats69 

Biopolitiken blev en molekylär politik.70 

 

Enligt Rose existerar här alltså en skillnad mellan gårdagens och dagens biopolitik; den drivs 

inte längre av en dröm att ta ledningen över var och en för allas bästa - nationens öde. Idag 

har tron på ett enhetligt samhälle, samhället som enhetligt subjekt, trätt in i en kris och 

sjukdomars och avvikelsers betydelse och mening har i.o.m. detta förskjutits och förändrats.71 

Det nationella ödet, kulturen och samhället har trätt tillbaka till förmån för kulturer, 

communities och samhällen, identiteten har blivit identiteter.72 Dagens biopolitik motiveras 

inte heller på samma sätt idag. Fortfarande så hävdas �nationens hälsa� som objektet för 
                                                             
65 ibid. 
66 ibid. 
67 ibid. sid 8f 
68 ibid. sid 12 
69 ibid. 
70 ibid. sid 12f 
71 ibid. sid 5 
72 ibid. 
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denna politik. Men den tidigare tävlan mellan nationer baserat på kvaliteten på befolkningen 

som en "organisk helhet" har fått träda tillbaka för ekonomiska termer där sjukdom och 

missanpassning kostar samhället pengar73 och moraliska termer där man måste höja kvalitén 

på människors hälsa i termer av ojämlikhet (se hur fetma diskuteras offentligt - Vad kostar 

det? Hur mår de?).74 

 

Biopolitiken utgår idag till viss del från en mix av personligt ansvar och valfrihet - men 

appellerar alltid till en känsla av skam.75 Nya diskursiva tekniker har uppstått inom vilkas 

ramar subjektiviteten förändras då dessa ramar utgörs av nya former av individens syn på sig 

själv och bedömandet av henne genom språket och tanken.76 Makten i biopolitikens sfär utgår 

inte längre från en punkt mot en flock som måste styras. Idag flödar makten åt flera håll och 

från samtliga subjekt - alla etiska relationer, inklusive experternas, har nu hamnat i fokus för 

potentiell modifikation.77 Ethopolitiken rör sig sålunda kring det etiska sättet att leva (fitness, 

hälsa, vitaminer, träning, medicinering...) och har blivit det medium via vilket individen 

kopplas samman med de styrande idéer av hur ett bra styre av självet bör se ut. Ethopolitik 

kretsar kring hur individen bör agera för att skapa sig bättre än vad hon redan är. Denna 

ethopolitik växer fram ur glappet mellan uträkningen av risk som en lösning på etiska frågor 

och oförmågan att i det faktiska fallet räkna ut exakta risker för den enskilda patienten.78 

4.1.5 Blicken 

I The Birth of the Clinic - An Archaeology of Medical Perception79 visar Foucault hur den 

medicinska vetenskapen i modern tid har blivit en vetenskap grundad i blicken.80 Blicken 

etablerar nu individen som enhetlig och detta gör det möjligt att på ett rationellt sätt tala om 

den - den kliniska erfarenheten möjliggörs och individen tar sin plats i en vetenskaplig 
                                                             
73 Detta kan givetvis även det ses i ljuset av en tävlan nationer emellan men då som en indikation på hur lyckad 

den förda politiken har varit och är. Se ibid. 
74 ibid. 
75 ibid. sid 10 
76 ibid. 
77 ibid. 
78 ibid. sid 12 
79 Foucault, Michel (1963, 1973), The Birth of the Clinic - An Archaeology of Medical Perception, Vintage 

Books, New York 
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diskurs.81 Detta innebär att blicken blir sjukdomens ursprung och sålunda att sanningen om 

sjukdomen produceras via den.82 Blicken blir "en ny form av viljan att veta".83 

 

När den moderna medicinen uppstod frigjorde den sanningen genom att göra sig av med den 

tidigare medicinens vidskepelser och teoretisk-politiska överbyggnader, åtminstone var det 

denna berättelse som den återgav sig själv.84 Medicinen blev en vetenskap grundad, inte i 

teorierna, utan i själva betraktandet, i själva det rena mötet med objektet för den - ett 

grundande i blicken.85 Denna blick är läkarens och objektet för den är patientens och dennes 

sjukdom. Egentligen hade blicken, mötet vid patientens säng, alltid varit den oföränderliga 

grunden för den föränderliga medicinska vetenskapen, menade man. Det var de teorier som 

grumlade denna blick som var problemet.86 Ett övergivande av teorierna och ett rent 

betraktande blev sålunda nödvändigt. Men för att varje möte med en patient, varje blick, inte 

skulle bli avskiljt från varje annat och försvinna i glömska behövdes en koherens, ett 

sammanlänkande och utbyte läkare emellan. I kliniken, som uppfanns vid denna tid, kunde 

denna ackumulation av blicken ske och de medicinska teorierna kunde så kopplas till en 

kollektiv blick, ett gemensamt betraktande.87 
 

Den moderna medicinska blicken har, enligt Nikolas Rose, blivit en blick som betraktar 

känslighet för diverse risker. Denna blick är oändlig i sitt omfång då den angriper på 

partikulär och individuell nivå. Gener av olika slag kan kombineras i ändlösa formationer och 

förväntas bedöma individens känslighet inför olika hotande sjukdomar och åkommor.88 Det nu 

individualiserande och kliniska risktänkandet baserat på den medicinska blicken har gått från 

att intervenera i grupper och populationer till att angripa individer.89 Den medicinska blicken 

hade tidigare varit mer karaktäriserad av en klinisk verksamhet där människan och hennes 

                                                                                                                                                   
80 ibid. se ex. �Preface� 
81 ibid. Preface, xiv 
82 ibid. sid. 4 
83 Foucault, Diskursens ordning, sid. 44 
84 Foucault, The Birth of the Clinic, sid 38f 
85 ibid. sid 54 
86 ibid. sid 54 
87 ibid. sid 54ff 
88 Rose, Nikolas, "The Politics of Life Itself", sid 11f 
89 ibid. sid. 12 



Fredrik Sjögren 

Genusvetenskap pk, 10p 

 21

kropp sågs som ett "system av system" formulerat utifrån ett mekanikens och geometrins 

språk.90 Från sextiotalet och framåt har denna blick fått ett annorlunda fokus och sett nya 

saker (mycket pga teknikens utveckling) och anammat ett lingvistikens och 

kommunikationsteorins språk där termer som meddelande, kod och språk har blivit 

fundamentala snarare än organ, funktion eller vävnad.91 

4.2 Användning av teorin 

I kapitlet ovan har några teoretiker presenterats vilka, förutom möjligtvis Foucault, har det 

gemensamt att de försöker tolka människans plats i dagens medicinska verklighet. Kapitlet 

har varit indelat utifrån vissa teman vilka jag har identifierat i de texter jag här använder. Jag 

vill påpeka att även om denna indelning kan antyda att det är fristående teman det handlar om 

så hänger de givetvis ihop på ett oskiljaktigt sätt. De ger en förståelse för hur reproduktionens 

diskurs ter sig och hur vi ska kunna gå vidare för att förstå den ofrivilliga barnlösheten. 

 

Som jag har nämnt ovan har min teoretiska genomgång syftat till att hjälpa till en förståelse av 

dagens reproduktionsdiskurs. Dessa teorier om diskursen, utdefinierandet, människan och 

teknologin, biomakt och blicken kommer att ligga som ett raster genom vilket jag betraktar 

mitt material. Med hjälp av dessa teorier vill jag identifiera de diskursiva förhållanden genom 

vilka den ofrivilliga barnlösheten kan vara en sjukdom. Därmed kommer vissa aspekter av 

dessa teorier att vara mer framträdande än andra beroende på vad jag finner i materialet. 

4.3 Metod 

Den diskursanalytiska inriktning jag följer är den kontinentala Foucault-inspirerade 

traditionen, vilken kommunicerar väl med mitt teoriurval. Det finns andra traditioner vilka 

jag, mestadels beroende på min teori har valt bort. Dessa bortvalda brukar benämnas 

anglosaxisk och kritisk diskursanalys.92 Gemensamt för samtliga inriktningar inom 

diskursanalysen är att de fokuserar på språket i stället för en materiell verklighet. Språket är 

                                                             
90 ibid. sid. 13 
91 ibid. sid. 13f 
92 Ibid. sid. 225 
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det vilket organiserar vår sociala verklighet och de idéer som språkets mönster frambringar 

utgör grunden för hur den materiella verkligheten uppfattas.93 Dessa språkliga mönster 

frambringar på grund av detta även våra tankars och handlingars gränser. Detta leder till att 

makt alltid är närvarande i diskursanalyser då de språkliga mönstren är konstituerande för 

subjektspositionernas handlingsutrymmen.94 

 

Att analysera en diskurs innebär för Foucault att följa fyra principer eller regler. 

Omkastningsprincipen innebär att man inte bör se aktörer, discipliner och sanningskriterier 

som positiva kreatörer i en diskurs utan som negativa gallrings- och uppdelningsfunktioner.95 

Av diskontinuitetsprincipen följer att olika diskurser är åtskilda praktiker och att det inte 

existerar en grundläggande kontinuerlig diskurs som utgör en sammanhållande väv för dem.96 

Specificitetsprincipen innebär att det inte existerar något prediskursivt vilket kan ge oss en 

sann bild av världen och tingen som de är.97 Exterioritetsregeln, slutligen, menar att en 

diskursanalys inte ska söka efter en inre, dold kärna i diskursen där en mer grundläggande 

betydelse finns. Diskursanalysen ska utgå från diskursen själv - vad som bestämmer dess 

gränser och hur den beter sig.98 

 

I mitt material följer jag inga narrativa upplägg ur ett tänkt författarperspektiv. Detta dels då 

materialet inte är utformat efter de frågor jag ställer till det, dels då det inte är motiverat av 

den form av studie jag gör. Jag kommer att lyfta ut de uttryck för den syn jag studerar vilka 

för det mesta tycks dyka upp i förbifarten. Ett påstående om den humanistiska människosynen 

här, ett annat om livets ofullkomlighet där, bildar tillsammans en egen berättelse om det jag 

söker efter, nämligen hur ofrivillig barnlöshet blir en sjukdom. Vad jag gör är heller inte att 

beskriva ett längre historiskt skeende och de diskursiva brott som ibland infaller, vilket ofta är 

fallet i diskursanalyser.99 När den ofrivilliga barnlösheten blev till en sjukdom är det en 

diskursiv förändring som har skett. Jag beskriver dock inte denna förändring utan analyserar 

                                                             
93 ibid. sid. 221 
94 ibid. sid. 222 
95 Foucault, Diskursens ordning, sid. 36f 
96 ibid. sid. 37 
97 ibid. sid. 37 
98 ibid. sid. 37f 
99 Bergström och Boréus, Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, sid. 226 
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snarare hur denna förståelse framträder efter att förändringen ägt rum. Därmed analyserar jag 

inte ett material vilket spänner över en längre tidsperiod. 

 

Även om jag har valt ut mitt material med tanke på vilka positioner inom den studerade 

diskursen detta material har kommer inte studien att lägga vikt vid subjektspositioner. Det 

innebär att jag studerar yttranden inom diskursen vilka följer dess logik och formar en viss 

förståelse. Samtidigt som det finns ett beslut som ger sjukdomsstatus till ofrivilligt barnlösa, 

så är det inte detta beslut som studeras. Vad som studeras är den diskursiva produktionen av 

förståelsen kring ofrivillig barnlöshet.  En diskursanalys av detta slag är inte heller motiverad 

med att visa på skillnader och motsättningar inom diskursen. Den ämnar tvärt om att visa på 

genomgående drag i diskursen och en diskursiv logik som, i detta fall leder till 

framställningen av ofrivillig barnlöshet som sjukdom.100 Därmed finns ingen anledning att 

fokusera på olika subjektspositionerna och deras status i exempelvis processer för 

beslutsfattande. Som kan ses i avsnittet "Urval" har subjektspositionerna valts ut enligt vissa 

kriterier. Jag kommer därför att försöka att så tydligt som möjligt balansera mellan att inte 

dölja vem som säger vad och samtidigt inte fokusera på detsamma. 

                                                             
100 jfr ibid. sid. 226 



Fredrik Sjögren 

Genusvetenskap pk, 10p 

 24

5 Undersökning 

5.1.1 Etikens grund i teknologin och den medicinska blickens gestalt 

 
Den utveckling av behandlingsmetoderna [för ofrivillig barnlöshet] som skett, 

och som alltjämt sker, ställer (...) nya krav på etiska överväganden.101 

 

Enligt Sveriges regering kräver utvecklingen av behandlingsmetoder för ofrivilligt barnlösa 

även en utveckling av de etiska överväganden som dessa metoder medför.102 Ett slags 

orsaksförhållande tycks föreligga här. Det är den medicinska utvecklingen som kräver etiska 

överväganden, snarare än etiska överväganden som styr den medicinska utvecklingen. Man 

menar dock att de nya metoderna bör prövas etiskt innan de kommer till praktisk 

användning.103 Sålunda befinner sig metodernas utveckling utanför den etiska sfären, endast 

deras praktiska användning hamnar inom den. Att etiken måste förhålla sig till utvecklingen 

är kanske inte något kontroversiellt antagande, men om detta är orsak och verkan, kan då 

etiken styra utvecklingen? 

 
[D]et [är] angeläget att det finns ett regelsystem som motverkar att utvecklingen 

går i en riktning som inte är önskvärd.104 

 

Samtidigt finns en antydan (som i citatet ovan) till att en sådan etisk styrning är önskvärd.105 

Någon form av etiskt grundad reglering av den medicinska utvecklingen anser man krävas 

och detta  

 

                                                             
101 Regeringens proposition 2001/02:89 - Behandling av ofrivillig barnlöshet, sid. 17 
102 ibid. sid. 17 och sid. 21 
103 ibid. sid. 17 
104 ibid. sid 32 
105 ibid. sid 32 
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inte minst mot bakgrund av att säker utvärdering av huruvida nya metoder i något 

hänseende kan medföra ökade risker för barnet inte kan ske förrän metoden redan 

har varit i bruk under ett antal år.106 

 

Då den medicinska kunskapen ofta redan praktiseras innan samhället har möjlighet att ta 

ställning till den, menar man att det krävs information, även om kontroversiell forskning, 

redan i ett tidigt skede.107 Trots denna önskan föreligger dock samma förhållande som redan 

presenterats. Önskan om information om redan initierad forskning och redan inledda framsteg 

försätter den etiska bedömningen i en fortsatt reaktiv position. 

 

Regeringen anser att vem eller vilka som är medicinskt, psykologiskt och socialt lämpliga för 

IVF-behandling bör avgöras av läkaren.108 Detta innebär att lämpligheten på fler plan än det 

medicinska avgörs av den medicinskt ansvarige som även är en part i själva behandlingen. 

Den som har avgörandet i sin hand är alltså en del av själva befruktnings- och 

reproduktionsakten (ett avgörande som visserligen kan överklagas). Här ser vi ett tydligt 

exempel på hur reproduktionen kopplas loss från privata "kärleksakter" och träder ut på en 

offentlig arena där vetenskapliga och ekonomiska relationer är avgörande.109 Den slutgiltiga 

initieringen hamnar så hos den vetenskapliga parten i en ny form av reproduktionsakt. 

 

Samtidigt tycks det som att den medicinska blickens position stärks här. Den som har yttersta 

ansvaret för den medicinska teknologins implementering är även ansvarig för avgörandet 

huruvida paret som vill genomgå behandling är lämpade för föräldraskap. Här skapas en plats 

för den medicinska blicken att på individnivå avgöra huruvida reproduktionen är önskvärd 

innan själva reproduktionsakten genomförs. Här kopplas på ett tydligt sätt risktänkandet och 

den medicinska blicken ihop på den molekylära nivå vilken vi sett Rose tala om.110 

 

Etiken tycks sålunda utformas utifrån teknologins landvinningar när det gäller de risker som 

barnet kan utsättas för. Samtidigt finner vi i läkarens blick den etiska bedömningen huruvida 

de individer som står inför denna blick på etisk grund kan tillåtas bli föräldrar. Så kopplas i 
                                                             
106 ibid. sid 32 
107 ibid. sid 32 
108 ibid. sid 35 
109 Franklin, "Postmodern Procreation", sid 336 
110 Rose, Nikolas, "The Politics of Life Itself", sid 11f 
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läkaren den medicinska och teknologiska blicken ihop med den etiska på ett mer intrikat sätt 

än endast i bedömningen av redan praktiserade metoder för behandlingen av ofrivillig 

barnlöshet. Den medicinska blicken som manifesterad i läkarens gestalt blir det verktyg vilket 

ger risken närvaro och ethopolitiken en grund att stå på. Utifrån de etiska postulat som satts 

upp (och vilka vi snart ska titta närmare på) betraktar den medicinska blicken sitt objekt och 

skapar riskfaktorer � det etiska sättet att leva visar här sina fördelar för de par som står inför 

sin domare. 

 

Via läkarens blick kan så etiken träda in på en partikulär nivå där inte själva teknologin 

bedöms via dess implementering. Här ser vi hur själva den etiska politiken befinner sig på ett 

individuellt plan och besitter möjligheten att vara initierande i förhållande till teknologin på 

ett sätt som den inte är när det gäller teknologins utveckling. Ethopolitiken är en molekylär 

politik. 

5.1.2 Den humanistiska människosynen vs. teknifieringen av människan 

Vi kan se att när etiken för hur de nya behandlingsmetoderna ska utvecklas föreligger vissa 

grundläggande krav. Regeringen ansluter sig, enligt egen utsago, till en humanistisk 

människosyn där vissa etiska principer är vägledande.111 Den humanistiska människosynen 

innefattar här "respekt för självbestämmande och integritet, principen om att minska lidande, 

godhetsprincipen och rättviseprincipen".112 När så de etiska bedömningarna ska göras och 

behandlingsmetoderna utvärderas menar man att denna humanistiska människosyn inte får 

skadas.113 Även här sker en rörelse från vetenskaplig utveckling till etiska ställningstaganden. 

Etiken formas utifrån redan befintliga behandlingsmetoder för att sedan ta ställning till 

desamma. 

 
En utgångspunkt är här att de barn som föds efter assisterad befruktning måste få 

en möjlighet att grunda sitt liv på sanningen om sitt genetiska arv.114 

 

                                                             
111 Regeringens proposition 2001/02:89 - Behandling av ofrivillig barnlöshet, sid. 22 
112 ibid. sid. 22 
113 ibid. sid. 22 och 23 
114 ibid. sid. 22 
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Att utifrån den humanistiska människosynen "bevaka barnens intressen" innebär enligt 

regeringen bl.a. att "sanningen" om genetiska kopplingar bör tydliggöras.115 En del i detta 

bevakande anses ligga i att assisterad befruktning inte bör tillåtas då genetiskt samband helt 

saknas mellan barn och föräldrar.116 Här tycks den humanistiska människosynen ligga i att 

bevaka barnets intressen om att känna till sanningen om sitt genetiska ursprung.117 En viss 

genetisk länk mellan barn och föräldrar anses sålunda böra upprätthållas. 

 

Samtidigt ser man risken föreligga för att ägg och spermier ska bli betraktade som objekt fria 

för mänskligt intrång i reproduktionsprocessen och skapandet av en människa.118 Detta tyder 

på att den humanistiska människosynen inte enbart ligger i barnets behov av sanningen utan 

även i motståndet mot teknifierandet av människan. Ett gränsdragande som försvar av den 

humanistiska människosyn man baserar sina ställningstaganden på.119 Mer preciserat kan det 

tolkas som ett försök att styra den hinderbana vi sett Franklin tala om120, ett sätt att bestämma 

vilka hinder som är relevanta att överkomma och vilka vi inte kan kosta på oss att angripa. 

När genetiken har blivit människans ontologiska grund och befruktningen har förlorat denna 

status121 är detta möjligtvis ett utryck för försöket att forma denna grund på ett önskvärt sätt. 

 

När det gäller genetiskt arv blir då inte försvaret av den humanistiska människosynen enbart 

att se till barnets möjligheter att finna sanningen om sitt specifika arv utan även att 

upprätthålla detta mellan barn och föräldrar. Den humanistiska människosynen formas alltså 

inte enbart i barnets möjliga vetskap utan även i dess avgränsning mot den teknifierade 

människosynen. Så blir det genetiska sambandet mellan barn och förälder en grund för den 

humanistiska människosynen. 

 

Regeringen anser, som vi sett, att föreskrifter och allmänna råd bör utvecklas i takt med den 

medicinska utvecklingen, och då i form av ett risktänkande.122 När vi erinrar oss Roses 
                                                             
115 ibid. sid. 22 
116 Socialutskottets betänkande 2001/02:SoU16 �Behandling av ofrivillig barnlöshet� 
117 Regeringens proposition 2001/02:89 � �Behandling av ofrivillig barnlöshet�, sid. 22 
118 Socialutskottets betänkande 2001/02:SoU16 �Behandling av ofrivillig barnlöshet� 
119 Regeringens proposition 2001/02:89 - Behandling av ofrivillig barnlöshet, sid. 51f 
120 Franklin, "Postmodern Procreation", sid. 330f 
121 ibid. 
122 Regeringens proposition 2001/02:89 - Behandling av ofrivillig barnlöshet, sid. 26 
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framställning av riskpolitiken kan vi se hur detta ingår i den form av riskadministration han 

identifierar. Som vi sett tidigare definierar Rose risk på följande sätt: 

 
Risk [...] denotes a family of ways of thinking and acting, involving calculations 

about probable futures in the present followed by interventions into the present in 

order to control that potential future.123 
 

Risker, speciellt för barnet, ska minimeras och detta innebär att olika sätt att identifiera 

riskindivider är närvarande här. Vad får denna riskidentifiering och följande administration 

för följder för synen på reproduktionen? Härifrån är steget inte långt till Franklins 

framställning av reproduktionen som hinderbana.124 När ett barn ska bli till via IVF finns en 

mängd risker som alla ska minimeras och besegras. IVF innebär en mängd delmål som ska 

övervinnas, från hormonbehandlingen som ska stimulera äggens mognad till en lyckad födsel 

av barnet. Då varje sådant delmål ska övervinnas skapas inte en enhetlig reproduktion, utan en 

partikulerad dito som endast efter sista målet leder till önskat resultat. Detta berör enligt 

Franklin inte endast IVF utan den medicinska utvecklingen för assisterad befruktning skapar 

även en bild av befruktningen och reproduktionen som sådan.125 

 

5.1.3 Hinderbanan, livets ofullkomlighet och teknologins ingripande 

För IRIS är barn ingenting man skaffar, det är något man får.126 Detta kan tolkas som icke 

överensstämmande med den bild som Franklin målar upp. Enligt Franklin har ju 

befruktningen och reproduktionen blivit mer och mer till en hinderbana, en arena för 

medicinen och vetenskapen att fokusera på.127 Synen på barnet som en gåva är dock inte 

entydig utan ändras efter hand i IRIS text till att framstå som resultatet av en kamp: "Och 

dessa par, om några, vet att barn är inget man skaffar. Kanske inte ens något man får. Utan 

något man varit tvungen att kämpa för."128 Sålunda nyanseras det hela och slutsatsen som IRIS 

                                                             
123 Rose, Nikolas, "The Politics of Life Itself", sid 7 
124 Franklin, "Postmodern Procreation", sid. 330f 
125 Franklin, Embodied Progress, sid. 11 
126 http://www.iris.y.se/, "Orsaker" under menyrubriken "Fakta" 
127 Franklin, "Postmodern Procreation", sid. 330f 
128 http://www.iris.y.se/, "Orsaker" under menyrubriken "Fakta" 



Fredrik Sjögren 

Genusvetenskap pk, 10p 

 29

levererar hamnar inom ramen för tanken på reproduktionen som en partikulerad process med 

en mängd uppsatta hinder. Från att vara ett oproblematiskt "skaffande" av ett barn, över 

barnet som en gåva, till barnet som resultatet av en kamp. 

 

Även om denna kamp grundar sig på synen på reproduktionen som en hinderbana, vilket kan 

sägas vara en genomgående syn i allt material för denna studie, kan resultatet av denna syn 

skilja sig mellan olika positioner. Så menar exempelvis IRIS, tvärt emot Regeringens åsikt, att 

antalet införda ägg vid en behandling inte bör regleras.129 Skillnaden baseras inte på olika 

grundantaganden ("hinderbanan" är gemensam) utan skilda fokus. Då regeringen fokuserar på 

risken för det enskilda barnet som är resultatet av behandling i Sverige, fokuserar IRIS på 

föräldrarnas ekonomi och risken för att behandlingar istället sker i länder med "liberalare 

regler".130 

 

Franklin menar att dagens syn på den medicinska teknologin utgår från att den är till för att 

bidra med lösningar på de brister som naturen själv är behäftad med. Naturens brister formar 

den medicinska teknologins intervention i den som en naturlig verksamhet.131 I detta ljus blir 

följande citat begripligt: "Ur etisk synvinkel kan konstateras att nu tillåten behandling 

används för att förstärka, förbättra eller stödja de naturliga livsprocesserna".132 Naturen är 

bristfällig. Fel kan uppstå på varje del av vägen från befruktning till födsel och behovet av att 

ställa dessa fel till rätta initieras av naturen själv. Oavsett om ett ägg kommer från kvinnan 

som föder barnet eller från någon annan är teknologins ingripande "insatser som görs för att 

komma till rätta med medicinska hinder för de naturliga livsprocesserna".133 Användningen av 

begreppet "naturligt" är förbehållet det bristfälliga som måste rättas till och som står utanför 

den medicinska teknologin. På så sätt existerar fortfarande en uppdelning mellan natur och 
                                                             
129 Regeringens proposition 2001/02:89 - Behandling av ofrivillig barnlöshet, sid. 27 
130 ibid. sid. 26f. De motsättningar, likt den ovan, som kan finnas mellan IRIS och Regeringens syn på 

reproduktionsteknologiernas implementering påverkar dock föga det diskursiva formandet av ofrivillig 

barnlöshet. I en diskurs finns en mängd motsättningar mellan olika subjektspositioner men dessa bör inte vara i 

fokus om vi ska förstå vad ofrivillig barnlöshet är. Vi ser också i denna motsättning att den inte gäller 

fundamentala skillnader i vad ofrivillig barnlöshet är och givet en diskursteoretisk utgångspunkt så kan inte 

exempelvis IRIS heller från sin subjektsposition uttrycka en sådan annorlunda bild. 
131 Franklin, "Postmodern Procreation", sid. 333f 
132 Regeringens proposition 2001/02:89 - Behandling av ofrivillig barnlöshet, sid. 27 
133 ibid. sid 38 
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medicin men de är samtidigt nödvändigt sammankopplade. I naturens bristfällighet, vilket är 

ett naturligt tillstånd, ligger själva grunden för och naturligheten i den medicinska 

vetenskapens ingripande. På så sätt blir bilden av denna bristfällighet hopkopplad med 

riskpolitiken (Rose) och hinderbanan (Franklin) och även beroende av dessa förhållningssätt. 

 

Ett ytterligare tydliggörande av den medicinska vetenskapens förhållande till naturen är 

argumentet för att antingen ägget eller spermien måste komma från paret som genomgår 

behandlingen. Det skulle ju kunna hävdas att både ägget och spermien bör kunna doneras då 

det liknar frånvaron av genetisk koppling som i fallet adoption. Men ett sådant motargument 

befinner sig utanför den upplagda etiska grund som ovan nämnda argument vilar på. 

Behandlingen för befruktning, menar regeringen, är ett sätt att "komma tillrätta med 

medicinska hinder för de naturliga livsprocesserna".134 De "naturliga livsprocesserna" bygger 

på ett genetiskt samband, vilket bryts om varken ägget eller spermien kommer från 

föräldrarna. Så länge grunden för den medicinska vetenskapens ingripande i reproduktionen 

bygger på överbryggandet av de hinder som naturens ofullkomlighet sätter upp så tycks det 

som att ett genetiskt samband mellan föräldrar och barn måste föreligga. Här ser vi så att den 

humanistiska människosynen och de "naturliga livsprocesserna" sammanförs. Den 

humanistiska människosynen kräver ett genetiskt samband mellan (åtminstone en) förälder 

och barn, i detta genetiska samband grundar sig de "naturliga livsprocesserna". Humanism - 

genetik - naturlighet. 

 

I Regeringens proposition kan vi alltså läsa att det är ett sätt att skada den humanistiska 

människosynen genom att bidra till en mer teknifierad sådan och ett exempel på ett sådant 

bidrag är att tillåta donation av både ägg och spermie till samma assisterade befruktning.135 

Den humanistiska människosynen vilar här dels på det positiva i ett genetiskt samband mellan 

barn och förälder, dels på att den just är en motsats till en teknifierad människosyn.136 Det kan 

tyckas att det föreligger en viss moderat hållning till den medicinska teknologins motivation 

att vara det som överbryggar naturens tillkortakommanden.137 Det handlar sålunda inte om till 

vilken utsträckning naturen är ofullkomlig utan hur långt tekniken kan tillåtas gå i sin strävan 
                                                             
134 ibid. sid 39 
135 ibid. sid 51 
136 ibid. sid 51f 
137 ibid. sid 52 
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att fullända den - det är fortfarande fråga om "livets ofullkomlighet".138 Samtidigt måste vi se 

att det inte handlar om en skala av mer eller mindre tillåtande här. Den medicinska 

teknologins ingripande både motiveras med och begränsas av den humanistiska 

människosynen. Givet hur humanism, naturlighet och genetik samverkar i regleringen av 

behandlingsmetoderna av ofrivillig barnlöshet och det medicinsk-teknologiska ingripandets 

grund i naturen blir det inte ett ställningstagande rörande hur långt teknologin kan gå utan en 

fråga om vilka möjligheter som existerar inom diskursen. 

 

Värt att konstateras är även att IVF-tekniken i sig inte ses som bidragande till risk för barnet. 

De skillnader som konstateras mellan barn som fötts med hjälp av denna teknik och andra 

barn beror på andra faktorer (moderns ålder, flerbarnsfödsel och fertilitetsproblem).139 Att de 

som räknas som i behov av IVF oftast har just de problem som ses som riskfaktorer kan alltså 

inte kopplas ihop med själva tekniken som ska hjälpa dem. Detta kan tolkas i linje med Roses 

förklaring av riskpolitikens utformning och funktioner. Riskpolitiken identifierar riskfaktorer 

vilka delar in människor i löst sammanhållna riskgrupper.140 Visst kan tekniker ses som 

riskfyllda men riskpolitiken agerar på människans område och det faller sig då rimligt att det 

är riskfaktorer utgående från människor som är i fokus. Här skapas alltså grupper som äldre 

kvinnor eller kvinnor som föder fler än ett barn som riskgrupper snarare än en identifikation 

av riskfyllda praktiker. 

 

5.1.4 Den sjuka barnlösheten - hur ofrivillig barnlöshet blir sjukt 

Ofrivillig barnlöshet är en sjukdom anser IRIS och hänvisar till beslut tagna av både WHO 

(World Health Organisation) och riksdag.141 Sjukdomen är ett tillstånd för par vilka inte kan få 

barn efter minst ett års egna försök genom oskyddade samlag och har inget med orsakerna till 

detta att göra förutom att de ska vara medicinska.142 Själva sjukdomen definieras sålunda som 

riksdagen definierar den och IRIS har samma uppfattning om dess placering i prioritetsgrupp 
                                                             
138 ibid. sid 52 
139 ibid. sid 28ff 
140 Rose, Nikolas, "The Politics of Life Itself", sid 8f 
141 http://www.iris.y.se/, "Om IRIS" under menyrubriken "Medlem" 
142 http://www.iris.y.se/, "Debatt !! Om de lesbiska kvinnornas rätt att få behandling inom den offentliga 

vården.[2005-03-11]" från startsidan under "nyheter", "Orsaker" under menyrubriken "Fakta" 
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III. Sjukdomen blir alltså något heterosexuella par kan ha oavsett själva infertilitetens orsak 

och detta endast i egenskap av att vara ett par. En ensamstående mans missbildade spermier 

gör honom alltså inte sjuk. Samme man i ett förhållande med en kvinna är sjuk tillsammans 

med kvinnan och orsaken till hans infertilitet är frikopplad från själva sjukdomstillståndet. 

Sjukdomen är inte mannens missbildade spermier utan parets oförmåga till befruktning och 

reproduktion. 

 

Det är lätt att se de ekonomiska incitamenten i sjukdomsdefinitionen och den sjuka gruppens 

inplacering i prioritetsgrupp III. För det enskilda ofrivilligt barnlösa paret är det givetvis 

viktigt att få sin behandling subventionerad och dessutom viktigt att dessa subventioner inte 

hotas. Jag vill dock avslutningsvis i denna undersökning peka på en annan grund för 

sjukdomsstatusen. Det är ju inte vilket område för medicinsk intervention som helst vilket 

uppnår sjukdomsstatus. Varken det lesbiska par vilket vill få tillgång till IVF-behandling eller 

mannen som vill få sin penis förstorad befinner sig i närheten av att få bli kallade sjuka 

samtidigt som de säkert gärna skulle vilja ha sin behandling subventionerad. Anledningarna 

till att ofrivillig barnlöshet kan betraktas som sjukdom måste sålunda befinna sig någon 

annanstans. Jag ska här knyta ihop påsen genom att visa på hur sjukdomsstatusen möjliggörs i 

den diskursiva miljö som jag försökt identifiera i detta arbete. 

 

Jag har visat hur den humanistiska människosynen, den genetiska kopplingen och den 

medicinska teknologins ingripande hänger ihop på ett mer intrikat sätt än vad vid första 

anblick kan skönjas. Utifrån denna bild kan vi se hur möjligheten att ofrivillig barnlöshet blir 

sjukdom uppstår och hur det är just de heterosexuella par som räknas in här vilka givet de 

ovanstående diskursiva förutsättningarna kan utgöra denna grupp. 

 

De naturliga livsprocesserna grundar sig i de brister som naturen visar i de ofrivilligt 

barnlösas misslyckade försök att via samlag producera ett barn. Den genetiska kopplingen, 

vilken vi har sett utgör en grund för den humanistiska människosynen, lyckas i dessa 

ofruktbara försök inte med att manifesteras. Då det medicinska ingripandet i 

reproduktionsprocesserna motiveras med naturens bristfällighet blir detta ingripande en 

handling för att upprätthålla den humanistiska människosynen. Att ofrivillig barnlöshet blir 

till sjukdom möjliggörs så i att de naturliga livsprocesserna misslyckas där de borde lyckas. 

Detta innebär att denna sjukdomsstatus är nödvändig för att den humanistiska människosynen 
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ska hållas intakt. Det skulle kunna invändas att den diskursiva förändringen som denna 

sjukdom innebar faktiskt skedde långt efter att den humanistiska människosynen trädde fram. 

Detta är dock att missa den komplexa helheten i diskursen där den humanistiska 

människosynen enbart är en del. Först när teknologin har kommit till en punkt där denna 

människosyn hotas sker den förändring som jag har studerat och det baserat på andra 

förändringar i diskursen där genetiken ger en möjlighet att förstärka det hotade. Så ser vi hur 

den sjuka barnlösheten ingår i ett diskursivt nät: humanistisk människosyn - genetiska 

kopplingar - naturliga livsprocesser - den medicinska teknologins ingripande - ofrivillig 

barnlöshet som sjukdom. 

5.2 Avslutande diskussion 

Vad jag med detta arbete har sökt visa är inte den medicinska definitionen av sjukdom och 

hur ofrivillig barnlöshet av den medicinska vetenskapen har relaterats till denna. Syftet har 

varit att visa på vissa diskursiva praktiker och deras uttryck i skapandet av ofrivillig 

barnlöshet som sjukdom. De delar av den ofrivilliga barnlöshetens diskurs som har legat till 

grund för min analys är snarast av det rent politiska slaget, men givetvis i en fråga som denna 

starkt sammanbunden med den medicinska vetenskapen. 

 

Påståendet att ofrivillig barnlöshet är en sjukdom är i sig inte omgärdat med långa uttalanden 

och resonemang, inte i det material jag har använt mig av. Däremot finns det mycket som 

visar på hur grunden för denna uppfattning möjliggörs. Detta till stor del i utsagorna om den 

medicinska vetenskapens förhållande till naturen och de naturliga livsprocesserna samt till 

den humanistiska människosynen. Jag har ovan visat på hur naturen ses som ofrånkomligt 

behäftad med brister och hur den medicinska vetenskapen på så sätt gräver sig in i denna 

natur, arbetar med den, på ett sätt som positionerar den som ofrånkomligt sammanbunden 

med naturen själv. Allt detta på ett sätt som gör att överkommandet av dessa brister blir en 

naturlig verksamhet i sig. Naturen och vetenskapen som naturliga på samma plan.  

 

Att den humanistiska människosynen är grunden för regleringen av assisterad befruktning ger 

sålunda en förklaring till hur ofrivillig barnlöshet betraktas som en sjukdom. Vi har sett i 

materialet hur den humanistiska människosynen grundar sig i ett genetiskt samband mellan 

föräldrar och barn. Det friska, normala är då att kunna avla barn och detta grundas i det 
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heterosexuella paret. Tvåsamheten är den normativa grunden för familjebildning och inom 

denna, då nödvändigt heterosexuella tvåsamhet sker reproduktionen. Om ofrivillig barnlöshet 

inte betraktas som sjukdom placeras den på samma nivå som vilken form av familjebildning 

som helst och den humanistiska människosynen riskeras. Den humanistiska människosynen 

grundar sig i ett genetiskt samband och den heterosexuella tvåsamheten är dess hägn och 

grogrund. Sjukdomen försvarar den humanistiska människosynen genom att naturalisera 

heterosexualiteten och det absoluta genetiska sambandet. Kanske är det att gå för långt att se 

definitionen av ofrivillig barnlöshet som en direkt effekt av försvaret av den humanistiska 

människosynen men en mer omfattande studie skulle, misstänker jag, visa på just detta; det 

sjuka som gräns mot det som riskerar humanismen - det onormala. 

 

En annan tendens som är tätt sammanbunden med ovanstående är partikulariseringen av både 

befruktningen och själva reproduktionen. Den hinderbana och den riskpolitik som Franklin 

respektive Rose talar om och vilka jag har utgått ifrån framträder här tydligt. Denna 

partikularisering möjliggör även denna medicinens naturalisering då varje "hinder" utgör en 

potentiell risk för att naturens bristfällighet ska göra sig gällande. Överkommandet och 

minimerandet av varje hinder, varje risk - ja, varje steg i den reproduktiva processen är i fokus 

för den medicinska vetenskapens intervention och rättfärdigandet av den. 

 

Teknikerna för assisterad befruktning har under de senaste decennierna utvecklats och 

kommit att bli ett möjligt alternativ för vissa. Ett alternativ som idag innebär att ca 2.25% av 

alla barn som föds är resultat av IVF-behandling.143 Dessa teknikers utveckling, synen på 

vetenskapens naturliga ingripande och den humanistiska människosynens grund i genetisk 

koppling möjliggör alla att ofrivillig barnlöshet möjliggörs som sjukdom. Det kanske kan 

tyckas att studier av ofrivillig barnlöshet inte säger så mycket om reproduktionen som sådan 

då den procentuella andelen av barn födda med assisterad befruktning är relativt liten. Detta är 

dock att blunda för hur ofrivillig barnlöshet via teknikerna för assisterad befruktning utgör en 

form av spjutspets, ett snabbt utvecklande och fokuserat område där bilder av reproduktionen 

skapas. När vi läser reportage i tidningar om lyckliga föräldrar till "provrörsbarn" eller ser 

dokumentärer på TV om "livets mysterier" skapas en gemensam bild av reproduktionen 

vilken i sin tur inte är isolerad utan skapar förståelser kring andra närliggande områden så som 

                                                             
143 Socialstyrelsens yttrande över Behandling av ofrivillig barnlöshet (Ds 2000:51) 
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sexualitet och kön. Det är inte otänkbart, även om det inte har varit ett fokus i mitt arbete, att 

partikulariseringen och teknifieringen av den assisterade befruktningen skapar förståelser av 

den icke-assisterade befruktningen. Att vi åtminstone i vårt euro-amerikanska samhälle ser 

hela reproduktionen som en bristfällig naturlig process och den medicinska teknologin som en 

lika naturlig process vilken röjer undan dessa brister. I den meningen är kanske all 

reproduktion bristfällig och sjukdomen enbart en godtycklig avgränsning. 

 

Något som under detta arbetes gång har slagit mig, och som får stå som de avslutande orden i 

denna uppsats, är hur komplext förhållandet mellan de olika diskursiva entiteter jag har 

identifierat verkligen är. Som vi i inledningen av själva analysen såg så motiveras etiken som 

ska reglera den medicinska tekniken utifrån denna teknologis redan skedda landvinningar. 

Därmed inte sagt att etiken, den humanistiska människosynen, (som vi också senare såg) 

verkligen saknar ett inflytande över just denna utveckling. Utifrån den humanistiska 

människosynen ser vi hur grunder läggs för synen på genetiska samband och naturliga 

livsprocesser. Varken påståendet att teknologin föregår etiken eller att det motsatta 

förhållandet skulle gälla är direkt felaktiga, men ej heller korrekta. Snarare tyder detta på hur 

etiken och teknologin i en slags dans kretsar kring varandra och ömsom för, ömsom följer. I 

en cirkelrörelse (vissa kanske skulle säga spiral men detta låter i mina öron som behäftat med 

tanken på framåtskridande) formar och formas de olika grundantagandena i reproduktionens 

diskurs. Att då av denna studie utläsa att den ofrivilliga barnlöshetens sjukdomsstatus enbart 

är en effekt av vissa förutsättningar i den givna diskursen vore att missa diskursens dynamik. 

Visst har denna sjukdom vid en viss tidpunkt trätt fram i ljuset och visst är den framsprungen 

ur en mycket specifik diskursiv miljö. Jag har i detta arbete visat på denna miljö och hur den 

ofrivilliga barnlösheten däri har kunnat bli en sjukdom. Men väl i denna miljö bjuder 

sjukdomen upp till samma dans som den en gång sprungit fram ur och kan ej längre utskiljas i 

termer av enkel orsak och verkan. 
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