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Forord 

 

“Our books are dream children. They are ours, though they are total 
strangers. The sex is usually and strangely determined. The child 
appearing in the dream that is the text is always much stronger than 
we are. We don’t know where they come from. The child adopts us, 
we obey, then we abandon the child, though in fact it is the child who 
abandon us. Everything is reversible. Even if we think we are writing 
the book, it is the book that is leading us. We depend entirely on the 
book’s goodwill. This is what makes for the writer’s humbleness and 
the fear and hope of seeing the book come to maturation.”             
Cixous (1993:78-79) 

Denne bog er, som Cixous skriver, et drømmebarn, der gennem årene 
langsomt er blevet til. Det er en afhandling, der handler om skabelser 
af æg, sæd og embryoner på fertilitetsklinikker og sædbanker. Den har 
ledt mig til nye steder og forståelser – flettet sig ind i mit liv, ligesom 
mit liv er flettet ind i teksten. Det er en tekst sprængfyldt med skabel-
ser, der er formet af konstante forandringsprocesser.... 

Det er der mange grunde til.  

Lige siden 2001, hvor jeg blev optaget på Tema Genus, Linköpings 
Universitet, har præmisserne for fertilitetsbehandling, i form af lovgiv-
ningen om kunstig befrugtning, forandret sig i både Danmark og Sve-
rige. I Sverige skete det fx, da ægdonation og IVF med sæddonation 
blev tilladt i 2003, og da lesbiske i 2005 fik ret til fertilitetsbehandling. 
Den seneste ændring fandt sted i Danmark den 2. juni 2006, da det i 
Folketinget blev vedtaget at:  

• Lesbiske og enlige kvinder får ret til behandling, også i offent-
ligt regi. 

• Grænsen for hvor længe befrugtede æg må opbevares forlæn-
ges fra to år til fem år. 

• Det bliver muligt for læger at afvise behandling af patienter de 
mener ikke egner sig til at være forældre. 

• Det bliver kun muligt at blive behandlet i det offentlige syge-
husvæsen i tilfælde af, at parret ikke har et biologisk barn sam-
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men. Dog kan parret anvende overskydende befrugtede æg der 
er frosset ned, og herved opnå yderligere fælles børn. 

• Det bliver muligt for kvinder, der ikke selv er i fertilitetsbe-
handling at donere æg1. 

Eftersom jeg udførte mit feltarbejde i perioden fra foråret 2002 – til 
vinteren 2003, ville en del af de episoder og fænomener jeg beskriver, 
ikke finde sted i dag. Andre episoder bliver forældet efter den 1. januar 
2007, når den nye danske lovgivning træder i kraft. Umiddelbart kan 
det tolkes som et problem for afhandlingen, at en del af de hændelser, 
den bygger på, ville være anderledes i dag i år 2006, og at andre bliver 
det i år 2007. I mine øjne er det dog en forkert slutning, - de mange 
forandringer har derimod skabt ideelle rammer for at undersøge og 
analysere skabelses- og forandringsprocesser.  

Der er dog ingen tvivl om, at det har været en skriftlig udfor-
dring at tydeliggøre de forskellige lovgivninger, der har haft betydning 
på forskellige tidspunkter. Gennem teksten anvender jeg de episoder, 
som jeg har indsamlet og som er formet af lovgivningen i perioden 
2002-2003. Analytisk forholder jeg mig samtidig til den lovgivnings-
mæssige situation der er i dag, - år 2006, hvor det fx stadig er forbudt 
for læger i Danmark at behandle lesbiske og enlige kvinder. Samtidig 
har jeg i teksten indskrevet de kommende lovgivningsmæssige foran-
dringer der træder i kraft i Danmark fra 1. januar 2007.  

De konstante ændringer i lovgivningen kan også ses som en illu-
stration af de mange forandringer, som både personale og patienter,  
hele tiden oplever og deltager i. Med andre ord er fertilitetsbehandling 
et felt, der åbner for at undersøge kroppe og teknologiers agens i sam-
spil med ændrede normer der opstår under implementering af nye tek-
nologier, der kan forandre etiske og personlige grænser. De mange lov-
givningsmæssige ændringer har dog særligt synliggjort, hvor svært det 
er i en tekst at beskrive og analytisk fange forandring. Det åbner meto-
diske spørgsmål om, hvordan det er muligt at undersøge et genstands-
felt uden at fiksere hændelser, subjektpositioner og materialitetens 
agens...  

Når jeg citerer Cixous for drømmebarnet, skyldes det også, at 
problemstillingen og teksten på godt og ondt gennem mange år har 
ført mit liv i retninger, jeg ikke havde forventet. 

                                                 
1 Se, Lov nr. 535 af 8. juni 2006 
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Mit møde med alle de mennesker – patienter såvel som persona-
le – der har gjort det muligt for mig at få indsigt i, hvad der sker på fer-
tilitetsklinikker og sædbanker, har alle gjort et dybt indtryk på mig. Det 
har formet min forståelse af livets mange facetter. Jeg kan ikke takke 
nok for, at så mange mennesker har ladet mig følge deres arbejdsdag, 
liv og fortalt om deres oplevelser med at skabe eller få børn ved hjælp 
af teknologi. Gennem mine oplevelser og de mange fortællinger, har 
jeg på mange måder ændret mit syn på forplantningsteknologier, slægt-
skab, køn og familieforståelser. Havde så mange mennesker ikke stillet 
op, havde det ikke være muligt at skrive denne afhandling. TAK! 

Hvor mine informanter søgte mod fertilitetsklinikken for at få 
børn, søgte jeg til Tema Genus i Linköping for at skrive denne bog.  
Jeg kan ikke tænke mig et mere kreativt givende sted at være dokto-
rand! Det er et af de få steder i den akademiske verden, hvor jeg for al-
vor har oplevet, at tværvidenskaben florerer. Samtidig er der en stærk 
faglig/teoretisk forankring i kombination med at skæve ideer, nytænk-
ning og kreativitet er i højsæde. Det har skabt rum til, at jeg under pro-
jektet har turde kaste mig ud i faglige eksperimenter, som jeg håber i 
sidste ende ikke blot har været en leg og udfordring for mig selv, men 
også givende for mine analyser. Min vejleder Nina Lykke er ikke 
mindst drivkraften bag de rammer, som jeg og mine doktorand kolle-
gaer har haft. Gennem vejledning har hun påvirket afhandlingen på 
utallige måder – TAK Nina, du er en stjerne!  

Tema Genus har samtidig været en politisk og personlig ”øjen-
åbner”. Som dansker er det helt unikt at befinde sig i et udtalt femini-
stisk miljø. Eftersom arbejdet med afhandlingen har faldet sammen 
med spørgsmålet om hvorvidt jeg ville have børn (og hvordan), har 
min tid på Tema G også haft stor betydning, fordi overvejelser om sek-
sualitet, familieforestillinger og slægtskab, har været en del af vores 
daglige samtale. På Tema G er det personlige stadig politisk, og et vig-
tigt udgangspunkt for samfundsmæssig og teoretisk analyse. Det har 
både fagligt og personligt skabt en mulighed for, at jeg har kunne ud-
vikle nye fremtidsdrømme – drømme der åbner op for, at der findes 
andre livsveje i en verden, der er formet af normer, jeg oplever som 
problematiske og undertrykkende. Jeg er ikke mindst blevet inspireret 
af mine kollegaers mangfoldige evner som forskere, poeter, musikere, 
politiske aktivister og mennesker. Tak til Tema G doktoranderne D99 
og D01: Anna Adeniji, Malena Gustavson, Robert Hamrén, Cecilia 
Åsberg, Kristina Lindholm, Anna Lundberg, Paula Mulinari, Ingrid 
Osika. De har alle bidraget med gode kommentarer under vores semi-
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narer. En særlig tak til Wera Grahn - et af de viseste mennesker jeg har 
mødt - og Hanna Hallgren der har været mere end ”gentinobel” og 
tilmed undervist mig i svensk, snus (i sandalen) og været en uvurderlig 
støtte og fantastisk veninde undervejs. Derudover vil jeg også takke  
Berit Starkman der bare er bedst!  

Udover Linköping har afhandlingen også sat skub i mange per-
sonlige forandringer. Indirekte har den, (ikke mindst af økonomiske 
årsager), været med til, at jeg under doktorandtiden er flyttet 7 gange. 
For at kunne skrive samtidig med min konstant foranderlige boligsitua-
tion, fandt jeg i København en skriveplads i ”Hullet/OSG”, hvor jeg i 
perioden fra 2003 – 2005 sad og arbejdede i samme skumle kælderloka-
le som en gruppe specialestuderende. I min dagligdag har det betydet, 
at jeg havde et liv, nogen at spise frokost og kage med, og mange op-
hedede og humoristiske diskussioner. Til mine mange og skiftende 
”hulvenner”- TAK!  

Afhandlingen har også skabt mulighed for, at jeg har deltaget i 
konferencer og ph.d.-kurser i København, Linköping, Lund, Århus, 
Oslo, Stockholm, Ann Arbor, Trondheim, Reykjavik og Pasadena. Her 
har jeg mødt ufattelig mange doktorander og forskere der gennem 
spændende samtaler har påvirket afhandlingen  

Jeg har dog særligt haft glæde af, mit ophold på Department of 
Social and Behavioral Sciences, UC San Francisco fra august til decem-
ber i 2004. Det var personligt og fagligt som at få, hvad Virginia Woolf 
har beskrevet, som et ”eget værelse”. Med andre ord gav det rum til at 
få sat mit afhandlingsarbejde i perspektiv. En stor tak til Adele Clarke 
for hendes generøsitet og inspirerende samtaler, som særligt har påvir-
ket min måde at tænke metode på. Samtidig tak til Gay Becker, der gav 
mulighed for, at jeg fik lov at deltage i forskningsgruppen, der arbejder 
med donorinsemination og embryoner. Det gav et vigtigt komparativt 
perspektiv til mit eget materiale. Charis Thompson gav mig ideen til 
afhandlingens afsluttende kapitel om befolkningspolitik – Tak! Mest 
inspirerende under mit ophold i San Francisco var dog de mange di-
skussioner med andre ph.d.-studerende!  

Afhandling har også taget form ved at en række mennesker har 
bidraget med hjælp og inspiration undervejs. Tak til Johanne Esseveld 
der i starten støttede mig i at denne afhandling var et spændende pro-
jekt. Mark Elam og den tidligere STS/ANT studiekreds CONSIST  var 
medvirkende til at jeg blev optaget af (feminist) science studies feltet. 



 V

 Ulf Mellström og Cathrine Hasse, har på forskellige tidspunkter 
under afhandlingsforløbet fungeret som bivejledere, og har kommet 
med relevante kommentarer undervejs.  

- En særlig tak til Astrid Jespersen, som jeg har haft mange inspi-
rerende samtaler med om følelser i mødet mellem mennesker og tek-
nologi. Jeg er også meget taknemmelig over for Nauja Kleist, der det 
sidste år af afhandlingsforløbet har bidraget med værdifulde kommen-
tarer til flere af afhandlingens kapitler.   

Tine Tjørnhøj-Thomsen var en fænomenal opponent under mit 
60% seminarium, hvor hun for første gang fik mig til at ane, at teksten 
måske en dag kunne blive til en afhandling. Det samme gælder Catha-
rina Landström, der fungerede som opponent under mit slutseminari-
um.  

Under mit afhandlingsarbejde har jeg været med i forskningspro-
jektet: "Nya visualiserings- och simulatorteknologier: Deras betydelse för läropro-
cesser och kunskapsproduktion inom gynekologi. E-pelvis och ultraljudsundersök-
ningar", finansieret af Vetenskapsrådet. Projektet har finansieret en del 
af min doktorandtid og mit ophold i Californien - TAK! Jeg har også 
haft stor glæde af at være en del af forskergruppen bestående af Ker-
stin Sandell, Ericka Johnson, Nina Lykke, Karin Siwe og Barbro Wij-
ma!  

I den sidste fase af afhandlingen har jeg oplevet en overvældende 
opbakning fra en masse venner og bekendte der har støttet mig i ån-
den, eller korrekturlæst bider af afhandlingen. Særligt tak til Inge Rode 
der hjalp til med layout og billedbehandling. Det samme gælder mine 
forældre Henrik og Anne Mette Adrian for støtte og gennemlæsninger 
af afhandlingen. Sidst men ikke mindst tak til Mikkel Willum Johansen 
der udover at korreturlæse, var der, selvom jeg har været meget i kinap!   

 Uldtotten Freud, en killing på 13 uger, flyttede i begyndelsen af 
november 2005 ind hos mig efter jeg endelig havde fået eget tag over 
hovedet. Han har holdt mig ved selskab i slutfasen af afhandlingsarbej-
det. Selvom jeg som Haraway er glad for hunde, har Freud vist mig, at 
katte også er fantastiske ”companion species”. Han har husket mig på, 
at livet skal leves som en leg. Nu kalder han – det er vist blevet tid til at 
slippe drømmebarnet og lade det leve på egen hånd....  

Stine Adrian   

København, den 10. september, 2006 
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Kapitel 1 

Indledende skabelsesberetninger 

It Takes Two.....  

Jeg sidder hjemme hos Lena og Leif. Lenas mave er stor og flot, og der 
er ingen tvivl om, at der ikke er så lang tid til, før den længe ventede 
baby melder sin ankomst. Lena og Leif har ventet betydeligt længere 
end de fleste, der drømmer om at få børn. Det skyldes, at Lena allerede 
gik i overgangsalderen, da hun var i starten af tyverne. De valgte derfor 
at forsøge at få et barn ved hjælp af ægdonation. Det var den eneste 
mulighed for, at Lena kunne opleve graviditet og fødsel, og at de sam-
men kunne få et barn, der biologisk var relateret til Leif. I dag er der 
meget lang kø, hvis man i Danmark skal have donerede æg. Det har 
været en hård ventetid med usikkerhed om, hvornår og om det ville 
lykkes. I flere år har de hver dag ventet på at mobiltelefonen, som kun 
klinikken havde nummeret på, skulle kime med besked om, at de skulle 
komme, fordi der var æg.  

Mens jeg interviewer dem om, hvordan deres kommende barn er 
blevet til, finder de albummet frem, hvor Lena har skrevet om barnets 
skabelse. De virker begge utrolig glade og forventningsfulde. I mappen 
viser de mig de første portrætter af det endnu ufødte barn; alle ultra-
lydsscanningsbilleder. De fortæller mig om undersøgelserne, den lange 
ventetid på at få æg, forberedelserne og selve ægoplægningen, der førte 
til skabelsen af barnet i Lenas mave. 

Mens jeg lytter, kan jeg ikke lade være med at tænke tilbage på 
den fertilitetskonference i Madrid, som jeg har deltaget i og mottoet ”It 
takes two...”  

Mottoet stod på et stykke merchandice, som jeg fik ved at gå 
rundt på konferencens messedel, hvor diverse farmaceutiske firmaer 
mv. reklamerede for deres produkter.  

Forundret over mottoets udsagn måtte jeg standse helt op, mens 
travle mennesker skyndte sig forbi. Selv måtte jeg først grundigt under-
søge den lille blå plastik dims, som jeg holdt i min hånd. Foruden dette 
motto, der var skrevet på den med guld, var der en tegning. Med den 
blå baggrund kunne man måske se det som en havets livmoder, men 
hurtigt genkendte jeg dens silhuettegning, der på dette tidspunkt var 
blevet mig bekendt som Organons logo for fertilitetsmedicin. Det er en 
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silhuettegning af en kvinde og en mand med et barnehoved imellem 
sig.  

Organon er navnet på et af verdens ledende farmaceutiske firma-
er, der producerer de hormoner, som kvinder benytter under fertili-
tetsbehandling. Det var først efter nærmere undersøgelse af den lille 
blå dims, at det gik op for mig, at det er en holder til et computerkabel 
med to ender – et til netværkskortet eller modemet – og et til væggen. 
Der er ingen tvivl om, at ud af alt det skrammel jeg har samlet mig 
sammen på konferencen, så er denne souvenir en af de mere anvende-
lige. Alligevel kan jeg ikke lade være med at udstøde et mindre fnis, da 
jeg forstår, at jeg i hånden har verdens mest heteroseksuelle computer-
ledning på trods af, at den henfører til skabelsen af børn ved hjælp af 
assisteret befrugtning 2.  

På konferencen har jeg været til forelæsninger om lesbiske og en-
lige kvinders brug af fertilitetsbehandling, behandling med æg eller 
sæddonation og tilmed analyser af, hvordan surrogatmødre oplever de-
res egen rolle i behandlingen. Grupper hvoraf der helt sikkert er en del, 
der har benyttet sig af selv samme hormonprodukt, som Organon ved 
hjælp af plastikdimsen forsøger at reklamere for.  

Jeg kan ikke lade være med i mit stille sind at spørge, hvilken in-
teresse et farmaceutisk firma har i at indsnævre sit marked ved at sælge 
sine produkter ved hjælp af en heteronormativ skabelsesberetning, der 
fokuserer på, at der blot skal en mand og en kvinde til. Læser man for-
tællingen helt bogstaveligt, så mister firmaet jo hele sin kommercielle 
målgruppe både enlige, heteroseksuelle og homoseksuelle. Det er jo ne-
top mennesker, der i deres ønske om at få barn, har behov for, at der 
er mere end to, både i form af hormonbehandlinger, diverse teknologi-
er som scanningsudstyr og avancerede mikroskoper og medicinsk per-
sonale.  

                                                 
2 Jeg har valgt at anvende betegnelsen assisteret befrugtning i stedet for kunstig be-
frugtning, selvom ”assisteret befrugtning” kan opfattes som en anglicisme. Det har 
jeg gjort på trods af, at ”kunstig befrugtning” er den betegnelse som anvendes i den 
danske lovgivning. Grunden er, at begrebet kunstig befrugtning fastholder opdelin-
gen mellem natur/kultur, en opdeling jeg ikke er interesseret i sprogligt at fastholde. 
Assisteret befrugtning understreger derimod, at befrugtningen sker med assistance, 
men begrebet kategoriserer ikke ”assistance” i relation til natur/kultur-distinktionen. 
Assisteret befrugtning er samtidig et begreb der peger på de teknologier afhandlingen 
primært handler om, dvs. insemination og forskellige former for in vitro fertilisation 
(IVF). I afhandlingen anvender jeg også begrebet fertilitetsbehandling og de nye for-
plantningsteknologier. Sidstnævnte begreb er dog bredere og inkluderer også andre 
teknologier knyttet til forplantning fx fosterdiagnostik. 
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På trods af, at anvendelsen af teknologien har åbnet op for nye 
familie- og slægtskabsrelationer, kan det heteroseksuelle eventyr være 
med til at genetablere forestillingen om den romantiske tosomhed for 
den store gruppe, der ønsker at leve på baggrund af denne norm. Det 
er fx meget muligt, at historien faktisk henvender sig til par som Lena 
og Leif, og at de synes om den.  

Læser man de mere subtile betydninger, som ledningen afspejler i 
form af dens funktion som artefakt, giver den mere mening. Eftersom 
beretningen fortælles på en computerledning, kan den i mine øjne læses 
som en analogi til, hvordan heteroseksuelle par gennemgår behandling, 
samtidig med at de er koblet til et netværk bestående af hormoner, ul-
tralydsscannere, mikroskoper, læger, sygeplejersker og laboranter. Her-
ved genfortælles heteroseksualitet som normalitet og det heteroseksuel-
le infertilitetsproblem fremstilles som et, der kan overkommes.  

Organons fortælling kan ses som en måde at usynliggøre de 
spørgsmål, teknologien uvægerligt stiller til familierelationer, slægtskab, 
normalitet, køn, etnicitet, alder og seksualitet. At vælge at fortælle en 
heteronormativ narrativ, kan herved betragtes som et forsøg på at 
normalisere og naturalisere teknologien og samtidig gøre anvendelsen 
af den og de spørgsmål, som den rejser usynlige og overflødige. 

I praksis skabes der dog ved hjælp af assisteret befrugtning mas-
ser af børn, som ikke kommer til at leve med en mand og kvinde som 
forældre, fordi det er et lesbisk par eller en enlig kvinde, der anvender 
teknologien. Der er også heteroseksuelle par, der anvender assisteret 
befrugtning uden at det lykkes at få et biologisk barn og i stedet adop-
terer eller vælger at leve uden børn. Samtidig skabes der børn som Leif 
og Lenas, der har lidt andre biologiske slægtskabsforhold, fordi de er 
blevet til enten med æg- eller sæddonation, og i nogle dele af verden 
bliver barnet/børnene født af en mor, der er langt over 45. Jeg kan 
derfor ikke lade være med at synes, at det er mærkværdigt, at man in-
den for fertilitetsindustrien vælger at fortælle en skabelsesberetning, der 
usynliggør, og herved kan være med til at reproducere eksisterende ta-
bu om infertilitet. Et tabu, der samtidig forsøger at negligere, at enlige 
og lesbiske er en kundegruppe, der anvender teknologien til at få børn.  
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Hvorfor fertilitetsbehandling er et interessant 
genstandsfelt 

”It takes two...” er i mine øjne en illustrativ og interessant fortælling. 
Umiddelbart handler den om en mand og en kvindes skabelse af et øn-
skebarn. Ved hjælp af meget enkle virkemidler, et billede, en tekst og 
en ledning med to ender, fortælles en hel lille skabelsesberetning med 
hjælp af de imaginære overvejelser, som vi som læsere får af teksten, 
artefakten og billedet. 

Teknologierne åbner op for at fortælle nye skabelsesberetninger, 
hvilket Organons beretning er et godt eksempel på. Selvom fortællin-
gen synes umiddelbart genkendelig, fordi den lægger op til en familie 
baseret på et heteroseksuelt forhold, så gør beretningen ved hjælp af 
artefaktens funktion en del ud af på subtil vis at udtrykke, at denne 
skabelse har fundet sted med assisteret befrugtning. Herved peger den 
samtidig på, at familien kunne have formet sig anderledes. Som det 
fremgår i Organons beretning, så reflekterer skabelsen af et barn en 
række normer. I dette tilfælde forestillinger om, hvad en ”normal” ska-
belse vil sige, hvilket seksuelt begær man bør have for at kunne være 
del af en familie, og hvad en normal familie består af – en far, en mor 
og et barn. Det handler ikke blot om skabelse af børn, men om meget 
andet. Nye skabelsesberetninger som Organons fortælling er derfor i 
mine øjne både interessante at undersøge og genfortælle. 

Grunden til at jeg har valgt at bevæge mig ind på sædbanker samt 
fertilitets- og inseminationsklinikker er, at anvendelsen af assisteret be-
frugtning åbner op for spørgsmål, som forholder sig til, hvordan vi 
forstår forholdet mellem natur/kultur. Jeg finder dette interessant, for-
di distinktionen som i ”It takes two...” beretningen ofte rekonstitueres, 
selvom teknologien, der anvendes, grundlæggende gør det umuligt at 
fastholde en klar adskillelse af natur og kultur. Beretningen viser der-
for, at natur/kultur som kulturelt fænomen kan forhandles på forskelli-
ge måder, og at den fremstilling af natur/kultur, som kommer til ud-
tryk, ikke behøver at stemme overens med anvendelsen af teknologien. 
Samtidig knytter forskellige forståelser af natur/kultur-distinktionen sig 
til opfattelser af normalitet, etnicitet, køn, seksualitet, slægtskab og fa-
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milieforståelser. I ”It takes two...” beretningen kommer heteroseksualitet 
fx til udtryk som ”naturligt”3.  

Inden for antropologien har tilblivelseshistorier og oprindelses-
myter været analyseret for at forstå de normer, der binder et samfund 
sammen, se fx Collier og Yanagisako (1987), Yanagisako og Delaney 
(1995), Franklin og McKinnon (2001).  

Tine Tjørnhøj-Thomsen understreger i sin analyse af slægtskabs-
opfattelser der forholder sig til anvendelsen af assisteret befrugtning, 
at:  

”De anderledes tilblivelseshistorier kan ses som anfægtelser af kol-
lektive oprindelsesmyter, hvorved de skaber uorden, men også nye 
betingelser for andre fortællinger. Set i det lys vil teknologien måske i 
højere og højere grad blive del af vores fælles oprindelsesmyte og 
som sådan også have implikationer for spørgsmål om personlig og 
kollektiv identitet” Tjørnhøj-Thomsen (1999a:22). 

Analyser af anvendelsen af assisteret befrugtning og de nye tilblivelses-
historier, som de genererer, har derfor vist sig at være en god tilgang til 
at forstå forskellige kulturelle og samfundsmæssige strømninger rundt 
om i verden. Ikke mindst har det været en god indgang til at undersø-
ge, hvordan slægtskabsopfattelser kommer til udtryk, se fx Strathern 
(1992 og 1995), Franklin (1997), Tjørnhøj-Thomsen (1999a , 1999b), 
Lundin (1997), Becker (2000), Melhuus (2003, 2005), Inhorn (2003) og 
Cussins (1998a)/ Thompson (2001, 2005) 4.  

Jeg deler denne interesse med den tidligere antropologiske og so-
ciologiske forskning, der undersøger, hvordan introduktionen af assi-
steret befrugtning synliggør, skaber og former, hvad man som Foucault 
kan kalde diskurser.  

Med diskurser mener jeg de normer, der som i beretningen ”It 
takes two...” synliggøres. Diskurs inkluderer det der socialt, kulturelt, po-
litisk og vidensmæssigt skabes i de relationer, mennesker indgår i. Dvs. 

                                                 
3 Forståelser af natur/kultur er et centralt tema i en del feministiske studier, ikke 
mindst dem der handler om de nye forplantningsteknologier, se fx Strathern (1992), 
Franklin (1998, 2001) Cussins (1998c) Franklin, Lury og Stacey (2000).  
4 Det er ikke kun slægtskab, der har været i fokus, men også hvordan opfattelser af 
konsumption spiller ind i den mest intime sfære af privatlivet når de nye forplant-
ningsteknologier anvendes i USA, se Becker (2000:4-25) eller Taylor (2000, 2004). 
Det kan også handle om hvordan religion, nationalisme og befolkningspolitik skal 
forstås i fx Israel, Kahn (2000, 2002) normer i Ægypten, Inhorn (2003) eller Indien, 
Bharadwaj (2003). I kapitel 2 uddyber jeg, hvorfor analyser af assisteret befrugtning i 
en feministisk kontekst har været frugtbar. 
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diskurser skaber de normer, vi lever efter, de normer der betragtes som 
naturlige, normale og sande. Diskurser er herved med til at forme 
kroppe, seksualitet, arkitektur, teknologi mv. Diskurser består af relati-
oner, hvor magt altid findes og er med til at definere og forme relatio-
ner og handlinger og herigennem også subjektpositioner, dvs. hvilke 
identiteter eller kategorier det som menneske bliver muligt at indtage i 
en specifik sammenhæng, Foucault (1982:212)5.  

Min teoretiske interesse går dog videre end til at analysere de 
normer, som kommer til udtryk under anvendelsen af de nye forplant-
ningsteknologier. Den vigtigste kilde til min fascination af assisteret be-
frugtning er, at teknologien både skaber mulighed for at forestillingerne 
om klare grænser mellem natur og kultur kan forandres, og at teknolo-
giens materielle agens samtidig i praksis kollapser natur/kultur-
distinktionen. Det vil sige, at det ved hjælp af teknologien er muligt at 
skabe børn, som ikke ellers ville være blevet til. Derfor kunne anven-
delsen af teknologien opfattes som en radikal konsekvens af social-
konstruktionismen, hvor de børn og hændelser, der finder sted på kli-
nikkerne, opfattes som diskursive skabelser. 

I mine øjne er sådan en antagelse reduktionistisk. På de fertili-
tetsklinikker, hvor jeg har opholdt mig, får de heteroseksuelle par, der 
går i behandling at vide, når de begynder, at 60-70% af dem ender med 
at gå derfra med et barn. Det betyder at 30-40% enten får et barn på 
anden vis eller slet ikke får et barn. Dette skyldes, at anvendelsen af 
IVF og inseminationsbehandling ikke er sikre teknologier; kroppe og 
kønsceller reagerer forskelligt, så selv lægerne og laboranterne bliver 
overraskede. I deres daglige arbejde sker der uforudsete eller uforklarli-
ge hændelser.   

Når man undersøger anvendelsen af de nye forplantningstekno-
logier, kan man ikke komme uden om, at også kroppe, kønsceller eller 
teknologier har en materiel agens, der kan få betydning for, om der 

                                                 
5 Magt skal dog ikke forstås som noget, nogen har over andre, eller noget der nød-
vendigvis er negativt. Magt er noget, der altid er skabende. Magt er relationel, foran-
derlig og omskiftelig. Hvor der er magt, er der oftest modmagt. Samtidig er diskurser 
ikke logisk gennemtænkte størrelser. De er mere at betragte som forståelsessammen-
hænge, der oftest er modsætningsfyldte og derfor også heterogene, hvilket kontinuer-
ligt skaber mulighed for forandring. Selvom Foucault forholder sig til skabelsen af 
kroppe gennem subjektpositioneringer, så gør han ikke sin egen opfattelse af forhol-
det mellem det diskursive og det non-diskursive klart, Barad (2003:809-810). Til gen-
gæld beskriver han, at kroppe bliver formet via inskriptioner og herved synes teksten, 
sproget, det diskursive at være det, der former kroppen, mens materialitet fremstår 
som passiv.  
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skabes børn. Når jeg i afhandlingen anvender begrebet materialitet, 
henviser jeg derfor til diverse fysiske ting fra kroppe til pipetter, som 
også kan have agens. Dvs. at jeg mener, at de kan påvirke den sam-
menhæng de indgår i, herunder de diskurser, som kommer til udtryk.  

Min interesse for genstandsfeltet udspringer derfor ikke kun fra 
en empirisk interesse. Det skyldes, at problematikken åbner op for en 
af de grundlæggende diskussioner inden for kønsforskningen og femi-
nistisk teori - relationen mellem socialt og biologisk køn, og natur og 
kultur.  

Diskussionerne har dels været formet af radikal- og økofemi-
nistiske fremstillinger, der hyldede kvinder for deres særlige kvindelige 
egenskaber og herigennem samtidig problematiserede den eksisterende 
patriarkalske samfundsstruktur, se fx Mies og Shiva (1993:16-20) og 
Corea (1985a:1-9). Det er tilgange, der fastholder, at der er essentielle 
forskelle mellem mænd og kvinder, der ikke kan ændres. En anden teo-
retisk pol er den socialkonstruktionistiske/poststrukturalistiske tilgang, 
der ser køn som noget, der skabes kulturelt gennem diskurser, se fx 
Butler (1990:1-34) eller Søndergård (1996:29-51).  

Ligesom anden humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning 
er det diskussioner, der har været præget af de grundlæggende viden-
skabelige opdelinger mellem humaniora, samfunds- og naturvidenska-
berne6. Her har analyser af materialitetens agens været overladt til na-
turvidenskaberne, mens kulturelle forestillinger og samfundsmæssige 
processer er blevet analyseret af humanister og samfundsforskere.  

Det har ikke mindst sat sit præg på den måde man har be-
grebsliggjort køn i en svensk og en anglosaxisk teoretisk tradition, hvor 
kön/genus og sex/gender distinktionerne har spillet en væsentlig rolle. 
Det er distinktioner, der har været med til at skabe et skel mellem bio-
logisk og kulturelt køn7. Udviklingen af disse distinktioner er dog efter-

                                                 
6 For en uddybende diskussion af hvorfor den vestlige videnskab er opdelt i humani-
ora, samfundsvidenskab og naturvidenskab, se Latour, ”We Have Never Been Modern” 
(1993). Bogen er et essay, hvor Latour kommer med en historisk forklaring og pro-
blematiserer konsekvenserne af opdelingerne mellem de videnskabelige discipliner. 
7 Sex/gender distinktionen og kön/genus har været meget diskuteret og har lidt for-
skellige betydninger. Sex beskriver på engelsk det biologiske køn, mens gender be-
skriver de kulturelle måder at gøre køn på. Distinktionen stammer ifølge Haraway fra 
60’erne, hvor en amerikansk psykoanalytiker introducerede den, Haraway (1991:132-
133). Den har skabt mulighed for at se de forskelle, som eksisterer mellem mænd og 
kvinder, som konstruerede, hvilket har haft en politisk kraft i opgøret mod ulige 
magtforhold. Samtidig har adskillelsen været med til at fastholde natur/kultur-
distinktionen, så man inden for naturvidenskaben har ment, det var muligt at udføre 
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følgende blevet problematiseret, fordi det har ført til forskellige former 
for reduktionistiske læsninger af køn, se fx Haraway (1991a:132-137). 
Naturvidenskabernes analyser af ”biologisk køn” har været set som vi-
den, der var adskilt fra eksisterende kønsopfattelser. Samtidig har en 
stor del af den samfundsvidenskabelige og humanistiske kønsforskning 
ikke inkluderet materialitetens agens knyttet til fx kroppe og teknologi-
er8.  

Diskussionerne og overvejelserne af, hvordan man kan forstå 
koblingen mellem materialitetens agens og diskurs, har ført til udviklin-
gen af en række andre feministiske teorier. De har særligt taget ud-
gangspunkt i kroppens og materialitetens agens.  

En tilgang er forskelsfeminismen, se fx Grosz (1994) og Braidot-
ti (1994, 2002). Det er en overvejende filosofisk tradition, der bygger 
på en videreudvikling af psykoanalysen. Tilgangen er ikke mindst rela-
teret til teoretiseringer over forskellen mellem den mandlige og kvinde-
lige krop. Forskelsfeminismen har skærpet mit analytiske blik på krops-
lige forskelle, herunder betydningen af kønsdimorfisme. Med kønsdi-

                                                                                                                
analyser af biologisk køn separat fra eksisterende kulturelle forestillinger om mænd og 
kvinder. Fordi man har fastholdt forestillingen om adskillelsen mellem biologisk og 
socialt køn, har det gjort det muligt inden for de naturvidenskabelige discipliner at 
essentialisere opfattelser af køn, der efterfølgende kan anvendes politisk, som legiti-
merende argument for, hvorfor der findes ulighed mellem kønnene. I Sverige blev 
kön/genus distinktionen introduceret af Hirdman (1990). Der har været mange di-
skussioner om, hvorvidt distinktionen skal ses som en direkte oversættelse fra en-
gelsk, eller hvilken anden analytisk betydning den har i Sverige. For en nærmere be-
skrivelse, se Lundgren-Gothlin (1999) og Gemzöe (2002:76-95). Den svenske defini-
tion af begreberne kan dog i mine øjne ligeledes kritiseres for at rekonstituere na-
tur/kultur-distinktionen. Eftersom jeg har arbejdet i Sverige med megen inspiration 
fra engelsksprogede teoretikere, og jeg netop er interesseret i natur/kultur-
distinktionen, har jeg forholdt mig aktivt til distinktionerne. Ved at skrive på dansk, 
hvor denne opdeling ikke findes, fremgår denne stillingstagen ikke sprogligt. Jeg me-
ner dog, at køn som fælles begreb, der rummer både kulturelt og biologisk køn, er at 
foretrække, for ikke analytisk at opdele det socialt/kulturelle køn til humaniora og 
samfundsvidenskaben, og biologisk køn til naturvidenskaben. Samtidig anvender jeg 
igennem afhandlingen begrebet kønsdimorfisme. Med kønsdimorfisme hentyder jeg 
til de materielle forskelle der er på fx æg og sædceller. Anvendelsen af begrebet er en 
måde at få fokus på materialiteten, men det betyder ikke, at jeg mener, at kønsdimor-
fisme kan opfattes adskilt fra kulturelle forestillinger og magtforhold.  
8 Der er dog visse former for materialitet som man i samfundsvidenskaben har be-
skæftiget sig med uden at man har opfattet at materialiteten som sådan har agens. 
Den historiske materialisme i marxismen inkluderer nogle former for materialitet ved 
at fokusere på økonomiske ressourcer, Marx (1970). Inden for fx antropologien har 
der været tradition for at analysere fx gaver, Mauss (1990) og at se på artefakters soci-
ale liv, Appadurai (1986). Hovedforskellen i forhold til den materialitetsopfattelse jeg 
arbejder med, er, at jeg ser materialitet som agerende.  
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morfisme mener jeg, de forskelle, der fysisk er på mænd og kvinder – 
herunder deres kønsceller9.  

Jeg er særligt blevet inspireret af Grosz udvikling af forskelsfe-
minismen. I bogen ”Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism” (1994) 
vælger hun at analysere subjektet ved at vende genstandsfeltet om, så 
udgangspunktet for hendes analyse bliver kroppen. Det gør hun ud fra 
en opfattelse af, at krop og sjæl ikke er dikotomisk adskilt, men der-
imod sammenhængende som et Möbius-bånd, Grosz (1994: vii-xiii)10. 
Eftersom jeg er interesseret i materialitetens agens, samtidig med at jeg  
jeg mener, at det er nært relateret til diskurser, har jeg som Grosz valgt 
at begynde min analyse i materialiteten ved at fokusere på æg, sæd og 
embryoner. Teoretisk er jeg dog endt med at trække mere på Haraway 
(1989, 1991a, 1997) og Barad (1996, 1998, 1999, 2001a, 2001b, 2003), 
der ligeledes åbner op for analyser, der både inkluderer diskurser og 
materiel agens i et feministisk perspektiv.  

Grunden til, at jeg særligt er inspireret af Haraway og Barad er, at 
deres teoretiske tilgange fokuserer på, hvordan man kan forstå viden-
skab og teknologi i et feministisk perspektiv i samspil med kroppe11. 

                                                 
9 Empirisk har kønsdimorfismen og dens materielle agens ikke været diskuteret i ud-
præget grad inden for kønsforskningen. Cynthia Kraus diskuterer og synliggør pro-
blemstillingen i artiklen ”Naked Sex in Exile: On the Paradox of the ”Sex Question” in Fe-
minism and Science ”(2000). Queer teoretikere som fx Butler har diskuteret, at de for-
skelle der er, er mere komplekse end en entydig forståelse af mænd/kvinder. 
Hirschauer viser fx i artiklen ”Performing Sexes and Genders in Medical Practices” (1998), 
hvor komplekst køn fungerer i praksis. Mit udgangspunkt er ikke at fastholde en en-
sidig dikotomisk kønsopfattelse. Min pointe er at undersøge den materielle agens der 
kommer til udtryk gennem æg, sæd og embryoner.  
10 Hele hendes analyse er meget elegant baseret på tanken om Möbius-båndets spil 
mellem det ydre og indre, som ikke kan adskilles, Grosz (1994:vii-xvi) 
11 Det gør Haraway fx i udviklingen af figurationer som cyborgen. ”Figuration” er et 
engelsk ord jeg har valgt ikke at oversætte til dansk, fordi det ikke ville give den sam-
me mening som på engelsk. Figurationer kan opfattes som teoretiske billeder, der kan 
fungere som tankeredskaber, der skaber mulighed for at tænke på tværs af eksisteren-
de dikotomier. Braidotti understreger, at figurationer ikke blot er repræsentationer, 
det er ”materialistic mappings of situated, or embedded and embodied, positions”, Braidotti 
(2003:2). Fordelen ved at arbejde med figurationer i stedet for begreber er, at figura-
tioner er i bevægelse og er foranderlige, hvor begrebers betydning oftest er fikseret. 
Jeg mener dog at figurationer også indimellem kan fungere som begreber. I afhand-
lingen anvender jeg derfor begge ord. Cyborgen er en figuration der både kan være en 
blanding af menneske, dyr og maskine. Ved at arbejde med en figuration, der nedbry-
der natur/kultur-distinktionen, åbner Haraway op for at udføre analyser af de relatio-
ner og magtforhold, der folder sig ud, se Haraway (1991a:149-182). Jeg anvender ikke 
cyborgbegrebet i denne afhandling, fordi jeg mener at det i denne kontekst vil kunne 
fortolkes som en fremmedgørelse af de børn der bliver til ved hjælp af assisteret be-
frugtning. I mine øjne får figurationen lidt den klang, i indledningen ”Cyborg Babies” til 
antologien ”Cyborg Babies: From Techno-Sex to Techno-Tots” af Davis-Floyd og Dumit 
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Min interesse for at forstå relationen mellem materialitetens agens og 
diskurser kommer ikke mindst fra Haraways figuration ”The apparatus of 
bodily production”, se Haraway (1991a:200-201). Det er en figuration hun 
udvikler med udgangspunkt i Katie Kings ”apparatus of literary produc-
tion”. King har ifølge Haraway formuleret denne term som et indlæg i 
den feministiske diskussion om objektivitet. Med ”the apparatus of 
bodily production” ønsker Haraway at skabe mulighed for at forstå den 
komplekse produktion af kroppe og køn, der opstår i en matrice af fx 
materielle, sociale, politiske, økonomiske og sproglige relationer. ”The 
apparatus of bodily production” er således et (re)produtionsapparat, 
der er formet af politisk/økonomiske, sociale, materielle forhold, hvori 
der også er indbygget ulige magtrelationer mv., der skaber specifikke 
former for normaliseringer, eksklusioner og inklusioner. Det er således 
en figuration, der gør det muligt at forstå den kropsproduktion, der op-
står i samspil mellem materialitetens agens og diskurser. Figurationen 
indeholder implicit en forforståelse af, at agens ikke blot er noget, der 
tilskrives mennesker. Teknologi og biologisk materialitet har også 
agens, der spiller sammen med metaforer12. Figurationen er i mine øjne 
stærk, fordi den åbner op for at tænke forandringer, produktion, mate-
rialiseringsproces eller hvad jeg kalder skabelser i samspil mellem mate-
rialitet og diskurs. Den siger dog ikke noget om de konkrete processer, 
hvilket er det, jeg igennem afhandlingen er interesseret i at undersøge.  

Skabelser og skabelsesberetninger som problem-
stilling  

Fordi min motivation til at undersøge assisteret befrugtning skyldes 
min interesse for, hvordan materialitetens agens og diskurser får be-
tydning, har jeg i stedet for at undersøge tilblivelseshistorier og oprin-
delsesmyter været interesseret i ”skabelser” og ”skabelsesberetninger”. Ved 

                                                                                                                
(1998:1-18). I denne indledning laver de dog en god beskrivelse af forskellige tilgange 
til at forstå cyborg figurationen. Det er en beskrivelse, der ligeledes giver et overblik 
over forskellige måder at forhandle natur/kultur-distinktionen på. For videre diskus-
sioner af cyborgbegrebet, se antologien ”The Cyborg Handbook”, redigeret af Gray 
(1995) 
12 Samtidig med at jeg under arbejdet med afhandlingen har ladet mig inspirere af 
denne figuration, så finder jeg den problematisk fordi begrebet ”apparatus” i mine øj-
ne konnoterer hvad jeg senere vil beskrive som den kropsmekaniske diskurs. Det vil 
sige, at kroppen opfattes som en maskine, der kan styres, og hermed ikke lægger op 
til at kroppen og celler i sig har agens. Samtidig fokuserer figurationen på ”bodily 
production”. Igennem afhandlingen er jeg også interesseret i alle de kroppe, der ikke 
bliver skabt og fører til andre skabelser, hvilket figurationen i mine øjne ikke helt åb-
ner op for.  
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at anvende begrebet skabelser, ønsker jeg at understrege, at jeg udover 
at undersøge betydningen af diskurser også er interesseret i de praksis-
ser, hvor materialiteten og dens agens indgår. Det vil sige, at jeg er inte-
resseret i at forstå, hvordan skabelser finder sted i samspillet mellem 
”materialitetens agens” og ”diskurser”.  

Denne afhandling handler derfor grundlæggende om det, der 
sker i møderne mellem de mange aktører både humane og ikke-humane 
på sædbanker, fertilitetsklinikker og inseminationsklinikker. Begrebet 
”skabelser”, der er genstandsfeltet for denne afhandling, skal derfor forstås, 
som det der sker i disse møder. Desuden fortælles afhandlingen også ved 
hjælp af skabelsesberetninger13.  

Begrebet skabelsesberetninger er samtidig fyldt med konnotatio-
ner og intertekstuelle referencer på en helt anden måde end tilblivel-
seshistorier, fordi det anvendes som en overordnet betegnelse for reli-
giøse myter, der forklarer, hvordan livet og Jorden er blevet til, se fx 
Jensen, Rothstein et al. (2000). Jeg har derfor under arbejdets gang væ-
ret i tvivl om hvorvidt begrebet var for ladet.  

Da jeg ikke selv er religiøst opdraget, og skabelse for mig ikke 
blot har konnotationer til den kristne guds skabelse af jorden, fængede 
skabelsesberetning mig i første omgang, fordi jeg fandt ordet rammen-
de for en del af det, jeg ønsker at undersøge i afhandlingen – beretninger 
om, og skabelser, der opstår på sædbanker og fertilitetsklinikker. Som 
afhandlingsarbejdet skred frem fandt jeg, at begrebets dobbelttydighed 
og religiøse konnotationer faktisk gjorde, at det netop var anvendeligt 
for det, jeg ville undersøge. Det skyldes, at det under mine besøg på 
fertilitetsklinikker, sædbanker og på konferencer gik op for mig, at det 
affektive, spirituelle og religiøse ofte anvendes under skabelsen, på 
trods af, at assisteret befrugtning er baseret på vestlig naturvidenskab 
og teknologi.  

                                                 
13 At jeg vælger at anvende skabelsesberetning som begreb i modsætning til tilblivel-
seshistorier er også en måde at illustrere mit fokus på den materielt-diskursive skabel-
sesproces, der adskiller sig fra Tjørnhøj-Thomsens fokus på slægtskabsrelationer, 
Tjørnhøj-Thomsen (1999a) og fx Franklins anvendelse af ”conception stories”, der base-
rer sig på kulturelle analyser af anvendelsen af teknologien (1997). Det adskiller sig 
også fra oprindelsesmyter, eftersom dette begreb i mine øjne i langt højere udstræk-
ning konnoterer den fjerne fortid. Selvom Yanagisako og Delaney (1995:4-6) argu-
menterer for, at begrebet oprindelsesmyter kan og bør anvendes på nutidige studier, 
åbner det som tilblivelseshistorier ikke op for analyser der inkluderer materialitetens 
agens. Skabelsesberetninger er i denne sammenhæng både nutidige og materielt-
diskursive. Det er under fortællingen og gennem praksiser, skabelserne finder sted. 
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Mine oplevelser understregede vigtigheden af, at jeg havde valgt 
skabelsesberetning som centralt begreb. Begrebet har skabt analytisk 
rum og mulighed for at bevæge mig videre end diskursbegrebet. Be-
grebet etablerede helt enkelt mulighed for at forstå de processer, der 
ligger til grund for skabelserne. Beretningen ”It takes two...”, som jeg 
starter afhandlingen med, illustrerer den mulige tvetydighed, der findes 
i de skabelser, der finder sted under anvendelsen af assisteret befrugt-
ning. På den ene side forsøger beretningen gennem naturalisering af 
kernefamilien at normalisere teknologien, samtidig med at teknologien i 
sig selv bryder denne norm. Mit hovedfokus for afhandlingen er med 
andre ord at få indsigt i de processer, der ligger til grund for skabelser 
og som opstår i de diskursive brud, der kan opstå, når teknologi, krop-
pe mv. agerer. Dvs. at jeg er interesseret i at forstå, hvad der sker i mø-
det mellem materiel agens og diskurser, og hvilken betydning skabel-
serne får for patienter og personale. Samtidig har jeg et geopolitisk per-
spektiv, hvor jeg fokuserer på Danmark og Sverige for at få indsigt i, 
hvilken effekt de diskursive forskelle kan få under skabelsesprocesser-
ne. Jeg vil undersøge, hvordan lovgivning, praksisser og skabelsesbe-
retninger gensidigt påvirker hinanden og bliver påvirket som proces fra 
mikro- til makro-niveau. 

Derfor lyder min overordnede problemstilling:  

• Hvordan mødes diskurser, praksisser og forskellige (humane og ikke-
humane) aktørers agens i skabelser af æg, sæd og embryoner i sædbanker 
og på fertilitetsklinikker i Danmark og Sverige?  

Det undersøger jeg ved hjælp af tre underspørgsmål: 

• Hvilken betydning har materialitetens, bl.a. kønsdimorfismens agens for 
skabelsesprocesserne? 

• Hvilke materielt-diskursive gentagelser af og brud på bl.a. naturaliserings- 
og normaliseringsprocesser genererer skabelserne? 

• Hvilken betydning for skabelserne får de nye skabelsesberetninger, der cir-
kulerer i bl.a. lovgivning, reklamer og i fertilitetsklinikkernes patienters og 
personales fortællinger om brug af assisteret befrugtning? 

De tre underspørgsmål har til formål at skabe indsigt i forskellige for-
mer for agens der kan have betydning for skabelsesprocessen. 

Det første spørgsmål skal sætte fokus på betydningen af materia-
litetens agens. Jeg er særligt interesseret i betydningen af de forskellige 
former for agens, som kønsdimorfismen medfører. Jeg vil samtidig 
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gerne vide, hvad der sker med skabelsesprocesserne på fertilitetsklinik-
kerne, når materialiteten agerer overraskende og/eller den ønskede 
skabelse af børn ikke er mulig. Det åbner bl.a. op for refleksioner over, 
om materialitetens agens kan få betydning for, hvordan personale og 
patienter forhandler natur/kultur-distinktionen.  

Det andet spørgsmål om hvilke materielt-diskursive processer, 
der ligger til grund for skabelserne, har til formål at skabe indsigt i de 
dynamikker, der finder sted i mødet mellem materialitetens agens og 
diskurser. Jeg er interesseret i hvilke materielt-diskursive processer, der 
folder sig ud, herunder hvilke processer, der skaber forandring, og 
hvilke, der fastholder status quo.  

Det sidste af de tre spørgsmål går på hvilken betydning, de nye 
skabelsesberetninger, der cirkulerer, har i forhold til de skabelser, der 
opstår. Med spørgsmålet er jeg særlig interesseret i at undersøge, hvilke 
personlige og politiske konsekvenser beretningerne kan få. Dvs. jeg vil 
se på, om de har en marginaliserende, ekskluderende eller inkluderende 
effekt på bestemte grupper af humane aktører.  

Hovedpointen i problemformuleringen er med andre ord at un-
dersøge, hvordan forskellige former for agens er distribueret mellem 
forskellige aktører, og hvordan agens kommer til udtryk. I min under-
søgelse af skabelsesprocesserne er jeg både interesseret i, hvilken effekt 
de forskellige aktørers agens har på skabelserne, men også hvilke kon-
sekvenser denne agens kan have for patienter og personale. Samtidig 
ønsker jeg at forstå, hvad der skal til, for at skabelser, dvs. både materi-
elle og diskursive forandringer, opstår, og sidst men ikke mindst ønsker 
jeg teoretisk at begrebsliggøre de processer, der finder sted under ska-
belser, når assisteret befrugtning anvendes.  

Det har derfor været vigtigt for mig ikke på forhånd at definere, 
hvordan den agens som aktører har, kommer til udtryk. Agens er der-
for det der forandrer eller rekonstituerer status quo. Eftersom jeg ikke 
ønsker at definere hvad der agerer eller har betydning for de skabelses-
processer der finder sted, arbejder jeg med et aktørbegreb, der både 
dækker over ikke-humane aktører14 som pipetter, medier15, ultralyds-

                                                 
14 Når jeg anvender begrebet ikke-human aktør, gør jeg det mest af alt af pragmatiske 
grunde for at understrege at fx mikroskoper kan have agens som er betydningsgiven-
de. I mange andre samfundsvidenskabelige analyser ville teknologi eller kropceller 
ikke blive betragtet som havende agens. Der er dog et grundlæggende problem ved at 
tale om humane og ikke-humane aktører, eftersom fx kroppe og kønsceller nogen 
gange opfattes som menneskelige og andre gange ikke opfattes som menneskelige. I 
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scannere, mikroskoper og inkubatorer og de meget forskellige humane 
aktører, der deltager i form af personale og patienter. I denne forståelse 
af aktørbegrebet inkluderer jeg også menneskelig materialitet i form af 
kroppens agens så som hormoner og celler.  

 Min definition af aktørbegrebet er inspireret af actor-network 
theory (ANT)16. Det er en teoretisk tilgang, der ligesom de feministiske 
teoretikere Haraway og Barad, understreger materialitetens agens.  

ANT baserer sig på et symmetriprincip, der har til formål, at man 
som samfundsvidenskabelig forsker skal flytte det analytiske fokus fra 
at undersøge de menneskelige relationer til at inddrage ikke-humane 
aktører som fx teknologi (eller hvad ANT forskere kalder aktanter – de 
kan både være humane eller ikke-humane). Symmetriprincippet hjælper 
en til at få øje på materiel agens ved, at man empirisk og analytisk lader 
være med at privilegere de humane aktører, men fokuserer ligeså meget 
på de ikke-humane. Man forsøger med andre ord at se på de sammen-
hænge, som humane og ikke-humane aktører indgår i. Derfor kan 
ANT være et godt metodisk udgangspunkt til at synliggøre materialite-
tens agens, som man i samfundsvidenskaben ikke tidligere har haft øje 
for. 

Under mit feltarbejde gik det dog op for mig, at ANT-tilgangen 
ikke var anvendelig som analysetilgang til mit materiale. Hvis man fast-
holder symmetriprincippet bliver det nemlig svært at forholde sig til de 
forskellige måder hvorpå den materielle agens kommer til udtryk. Det 
bliver fx svært at se de forskellige former for materiel agens, der både 
kan være mellem ”humane” og ”ikke-humane aktører”, men også in-
ternt mellem ”humane aktører” eller internt mellem ”ikke-humane ak-
tører”. Tilgangen kan derfor i modsætning til sin hensigt føre til en re-
duktionistisk forståelse af, hvad materiel agens er og kan være. 

                                                                                                                
afhandlingen laver jeg dog tiltider denne distinktion af pragmatiske årsager for at fo-
kusere på, at det ikke blot er mennesker der har agens. 
15 Medier er de væsker som æg og sæd opbevares og behandles i på fertilitetsklinikker 
og sædbanker, når kønscellerne er uden for kroppen. 
16 Actor-network theory (ANT) er en teoretisk tilgang der bl.a. er blevet udviklet af 
Latour og Woolgar (1986), Callon (1986) og Law (1991). Det er særligt Latours bog 
”Science in Action” (1987) der har skabt grobund for en kombineret teori og metodik til 
at udføre studier af videnskabelig og teknologisk produktion. For en introduktion til 
ANT og science and technology studies (STS), se Hess (1997) og Sismondo (2004). 
ANT har siden da ændret sig, og Latour og Law har begge videreudviklet tilgangen 
med udgangspunkt i en kritik som Latour (1999) og Law (1999) udfolder i Law og 
Hassards, ”Actor- Network Theory and After” (1999).  
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Fx giver princippet forståelse for, at en ultralydsscanner kan age-
re, men samtidig medfører fastholdelsen af symmetrien, at forskellen 
mellem hvordan en ultralydsscanner, en læge eller en sædcelle agerer, 
analytisk er svær at bringe frem. Symmetriprincippet resulterer i, at 
agens på forhånd defineres som noget, der er ligeligt fordelt mellem ak-
tører.  

I denne undersøgelse der er knyttet til analyser af de forskellige 
betydninger kønsdimorfismens agens kan have for skabelser, bliver en 
teoretisk tilgang, der udvisker forskelle, problematisk at anvende. Det 
helt store problem opstod dog for mig, fordi ANT ikke åbner op for at 
inkludere de særlige former for agens, mennesker har, ikke mindst fø-
lelser, der er en form for agens, der både er materiel og diskursiv. Da 
følelser er centrale for, hvad der foregår på fertilitetsklinikkerne, ville 
en udeladelse af denne form for agens have ført til en reduktionistisk 
analyse.  

I stedet har jeg derfor udviklet et empirisk baseret aktørbegreb, 
der inkluderer mennesker, teknologier og celler mm. Med et empirisk 
baseret aktørbegreb mener jeg, at jeg ikke på forhånd definerer hvilke 
former for aktører, der analytisk har betydning. Da jeg er interesseret i 
forskellige former for agens og deres betydning for skabelser, betyder 
det, at jeg i stedet for anvendelsen af symmetriprincippet, metodisk og 
analytisk har fokuseret på at forstå betydningen af forskellige former 
for agens. Det er også grunden til, at jeg i min problemstilling tager ud-
gangspunkt i æg, sæd og embryoner, fordi de ikke kan undgå at åbne 
op for en indsigt i de forskelle, som kønsdimorfismen er formet af.  

Udover at jeg har en interesse i personalets og patienternes op-
fattelse af de skabelser, de deltager i, så afgrænser jeg mig til i afhand-
lingen kun at analysere de oplevelser, praksisser mv., der tager del i 
skabelserne af æg, sæd og embryoner.  

Hvor mit fokus på kønsdimorfismen er det grundlæggende me-
todiske/analytiske snit som denne afhandling baserer sig på, så har jeg 
også inkluderet et snit, der har til formål at synliggøre diskurser. Det 
har jeg gjort ved at udføre mit studie i henholdsvis Danmark og Sveri-
ge, hvor både lovgivning, policies og lokale praksisser adskiller sig – det 
skaber mulighed for at se forskelle i to nationale kontekster. Jeg vil føl-
gende uddybe hvorfor og hvordan jeg anvender kønsdimorfisme og 
nationale forskelle som metodiske/analytiske tilgange. 
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Kønsdimorfisme som metodisk/analytisk strategi  

Jeg har allerede beskrevet, at jeg bl.a. har hentet min inspiration til an-
vendelsen af æg, sæd og embryoner som analytisk udgangspunkt i 
Grosz, der for at inkludere materialitet starter sin analyse i kroppen, 
fordi hun forstår krop og subjekt som et Möbius-bånd. Ved at tage ud-
gangspunkt i æg, sæd og embryoner åbner jeg analytisk op for at un-
dersøge kønsdimorfismens betydning for skabelserne. Samtidig er der 
en lang række diskurser knyttet til forståelser af æg, sæd og embryoner. 
Kønscellerne er derfor både meget konkrete genstande, samtidig med 
at de åbner for komplekse verdener, der inkluderer lovgivning, policy, 
farmaceutiske firmaers økonomiske interesser, normer om seksualitet 
og reproduktion mv. Med andre ord skaber kønscellerne mulighed for 
at analysere komplekse sammenhænge. Derfor er æg, sæd og embryo-
ner i mine øjne et godt udgangspunkt for at undersøge forholdet mel-
lem materiel agens og diskurser. Det er grunden til, at afhandlingen fra 
problemstilling til, det metodiske design og analyserne, er bygget op 
om skabelserne af æg, sæd og embryoner. 

Mit valg af æg, sæd og embryoner er samtidig inspireret af en an-
den feminist – Emily Martin. I sin humoristiske artikel ”The Egg and the 
Sperm: How Science Has Constructed a Romance Based on Stereotypical Male-
Female Roles” (1991) har hun analyseret, hvordan kønnede metaforer er 
relaterer til den måde æg og sæd beskrives på i medicinske lærebøger. I 
sin analyse undersøger hun, hvilken betydning metaforer har for vi-
densproduktion. Hun konkluderer artiklen med en opfordring til at 
vække de sovende metaforer, der er med til at forme forståelser af den 
fysiske verden, ikke mindst i forhold til æg og sæd. Hvor hun fokuserer 
på metaforer, ønsker jeg at udvide denne opfordring til også at analyse-
re betydningen af æg, sæd og embryoners materielle agens i samspil 
med diskurser. Inspireret af Donna Haraway har jeg derfor valgt at un-
dersøge skabelser af æg, sæd og embryoner, som "imploderede knuder”.  

Imploderede knuder er et begreb, Haraway har udviklet som en 
form for tænketeknologi. Imploderede knuder er en genstand, der er 
formet både af materialitet og diskurser, der nedbryder subjekt og ob-
jekt, og som i undersøgelserne åbner op for hele komplekse verdener.  

Haraway forklarer i et interview med Lykke et al.:  

”They are densities that can be loosened, that can be pulled out, that 
can be exploded, and they lead into whole worlds, to universes with-
out stopping points, without ends (...) you do not have to stay below 
the diaphragm of the woman’s body, when dealing with the foetus. It 
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leads you into the midst of corporate investment strategies, into the 
midst of migration patterns in North-Eastern Brazil, into the midst of 
little girls doing caesarian sections on their dolls, into the midst of 
compulsory reproductivity and the question: What is it that makes 
everybody want a child these days? Who is this “everybody”? Hara-
way i Lykke et al. (2000a:58).  

Imploderede knuder er en teoretisk funderet tænketeknologi, der sam-
tidig giver mulighed for at se og analysere magtrelationer og normer i 
samspil med materialitet, hvilket har været helt centralt for mig i denne 
afhandling. Samtidig har imploderede knuder en del tilfælles med den 
måde ikoner anvendes på inden for kulturstudier, se fx Franklin, Lury, 
Stacey (2000) og Bryld og Lykke (2000). Lykke beskriver begrebernes 
relation på følgende vis:  

”While the standard connotations to the word ’implosion’ underlines 
the material aspects of the phenomena, the word ’icon’ will instead 
emphazise the cultural imaginary fascination that emanates from it. 
The point for both Haraway and those Feminist Cultural Studies of 
Science scholars who use the notion of ‘icons’, is, however, to hold 
the material and the cultural imaginary aspects together.” Lykke 
(2002:142) 

Lykke beskriver både begrebernes slægtskab og forskellen mellem dem, 
nemlig at ikoner i højere grad understreger det kulturelt imaginære, der 
stammer fra de visuelle repræsentationer som knytter sig til de ikono-
grafiske genstande. Imploderede knuder er derimod i højere grad et 
begreb, der understreger genstandens materialitet.  

Eftersom formålet med denne afhandling er at se på levet prak-
sis, mener jeg, at imploderede knuder er mere velegnet til at undersøge 
skabelsesprocesser end begrebet ikoner. Samtidig har æg, sæd og em-
bryoner på fertilitetsklinikkerne og i samfundet en ikonografisk status. 
På trods af at de næsten er usynlige for det blotte øje, spiller de en be-
tydningsfuld rolle i skabelsen af kulturelle forestillinger17. Under min 
empiriindsamling var der fx billeder af æg, sæd og embryoner på vægge 
og i informationsfoldere mv. Jeg har derfor valgt at se æg, sæd og em-
bryoner som imploderede knuder, der samtidig har en ikonografisk be-
tydning. 

På sædbanker og fertilitetsklinikker, fungerer de tre imploderede 
knuder ligeledes som det, der knytter de mange forskellige aktører 
                                                 
17 Æg er menneskets største celle og kan lige akkurat anes med det blotte øje når det 
er taget ud af kroppen og ligger i en plastik skål. Sædceller kan ikke ses med det blotte 
øje. 
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sammen. For at få indgange til at forstå, hvornår skabelserne fører til 
forandringer af fx normer, har jeg undersøgt, hvornår personale og pa-
tienter tager det, der sker, for givet. Jeg er interesseret i, hvornår deres 
forståelser brydes eller ændres, og hvordan de oplever og forholder sig 
til at deltage i skabelser. Det vil sige, jeg vil forstå, hvordan de forhand-
ler natur/kultur-distinktionen i mødet mellem materiel agens og di-
skurser. 

Samtidig giver tilgangen mulighed for at følge skabelser på både 
mikro- og makro-plan, hvilket jeg i afhandlingen analytisk benytter ved 
at bevæge mig fra de meget konkrete analyser af hvad der sker på ferti-
litetsklinikkerne og sædbankerne, til i det afsluttende analysekapitel at 
se skabelser i et transnationalt befolkningspolitisk perspektiv. 

De tre imploderede knuder har med andre ord været et strategisk 
valg til at udforske grænselandet mellem natur og kultur, som særlig 
bliver tydeligt i forhold til køn, eftersom æg og sæd netop understreger 
eksistensen af kønsdimorfisme. Det har været en tilgang, der har gjort 
det muligt at se på skabelse med tanke på ønsket om at undersøge, 
hvordan normer, materialitet og politik spiller sammen. Derfor har 
denne tilgang spillet en vigtig rolle både i indhold og strukturen af af-
handlingen. For at synliggøre hvilken betydning forskellige diskurser 
har, har jeg samtidig anvendt en anden metodisk/analytisk akse ved at 
vælge at undersøge skabelser i både Danmark og Sverige. 

Nationale kontekster som metodisk/analytisk stra-
tegi 

Eftersom nationale lovgivninger og policies er det, der i første 
omgang er regulerende for, hvordan æg og sæd formes og kan anven-
des, har jeg fundet det fascinerende, hvor forskellig lovgivningen er i 
lande, der ellers betragtes som meget ens. Da jeg selv bevæger mig over 
den dansk/svenske grænse, har jeg fra starten af projektet været nys-
gerrig omkring, hvilken betydning de lovgivningsmæssige forskelle 
mellem Danmark og Sverige har for de skabelser, der finder sted.  

Derfor har jeg valgt at inkludere både danske og svenske klinik-
ker og sædbanker i min analyse, for herigennem at synliggøre de nor-
mative og ideologiske forskelle, der findes mellem nationalstater der 
deler grænse. Det giver også en indsigt i, at aktører ikke kun agerer in-
den for nationalstatslige grænser. Patienter, personale, teknologier, 
farmaceutiskepræparater og kønsceller bevæger sig konstant over græn-
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ser bl.a. for at omgå lovgivningen. For at forstå udviklingen inden for 
feltet, og for at kunne analysere de skabelsesprocesser, der finder sted, 
er det derfor i mine øjne vigtigt at følge disse bevægelser. 

Samtidig har udførelsen af mit feltarbejde på klinikker i forskelli-
ge lande skabt mulighed for at synliggøre, hvordan lokale og nationale 
forhold gør sig gældende under skabelserne.  

 Min strategi med at inkludere klinikker og sædbanker i to for-
skellige nationalstater, har derfor været et destabiliserende værktøj, der 
er med til at synliggøre de diskurser, som er normaliseret. Jeg ønsker at 
destabilisere diskurserne for at diskutere, hvordan vi skaber inklusion 
og eksklusion, normalitet og naturaliseringer, der har konkret betyd-
ning for hvilke muligheder, vi har for at leve vores liv.  

Dog skal min bevægelse mellem Danmark og Sverige ikke ses 
som et direkte klassisk komparativt studie. I mit etnografiske arbejde 
viste det sig helt enkelt ikke muligt at afklare, om forskellene skyldes 
lokalt udviklede praksisser, eller om der er tale om nationale forskelle. 
Derimod er det et metodisk snit, der giver mulighed for at se, hvordan 
forskellige former for skabelse kan udfolde sig afhængig af forskellige 
regulerende rammer i form af bl.a. lovgivning, policies, økonomiske 
ressourcer, såvel som eksisterende lokale medicinske praksisser på kli-
nikkerne.  

Æg, sæd og embryoner som form og indhold 

Denne tekst er hovedsageligt skrevet som en afhandling inden for fe-
ministisk videnskabs- og teknologiforskning. Det betyder, at det er en 
tekst, der har teoretiske og metodiske ambitioner. Kapitel 2 og 3 er 
særligt rettet mod forskere, der arbejder med dette eller nærtliggende 
områder.  

Samtidig håber jeg, at de analytiske kapitler, baseret på mit etno-
grafiske arbejde, kan vække interesse hos andre læsere. Jeg tænker her 
særligt på personale, der arbejder med assisteret befrugtning, patienter, 
der har anvendt teknologierne, eller læsere, der er nysgerrige efter, 
hvordan de nye forplantningsteknologier i praksis anvendes i Danmark 
og Sverige. Er man ikke interesseret i feministisk teori og metode, kan 
man derfor med fordel springe de næste to kapitler over.  

Jeg har allerede i denne indledning understreget, hvilken betyd-
ning den ekstensive feministisk teoretiske litteratur har haft for dette 
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projekt. Det skyldes, at den feministiske teori har været fokuseret på 
spørgsmålet om, hvordan vi kan forstå relationen mellem natur/kultur. 
Derfor har udviklingen af assisteret befrugtning ført til et stort antal 
studier, der har været frugtbare både teoretisk og metodisk. Efter den-
ne indledning følger derfor Kapitel 2 ”Feministisk teori – Et frugtbart ud-
gangspunkt for undersøgelser af skabelser”. Kapitlet er en indføring til de for-
skellige feministiske positioner der har forholdt sig til assisteret be-
frugtning og deres forskellige syn på forhandlinger af natur/kultur-
distinktionen. Det er forskelle, der ikke mindst former de forskellige 
opfattelser af køn. Kapitlet er ikke et teoretisk kapitel, men fungerer 
som en introduktion til de teoretiske diskussioner som jeg tager op i 
afhandlingen.  

I Kapitel 3 ”Skabelsesberetninger som undersøgelsesmetode” beskriver 
jeg de videnskabsteoretiske, metodologiske og analytiske overvejelser, 
som afhandlingen bygger på. I kapitlet forklarer jeg, hvordan jeg har 
udviklet de metodiske værktøjer der har gjort det muligt at analysere 
mødet mellem materiel agens og diskurser. Det har krævet, at jeg har 
udviklet en tilgang, hvor jeg i min analyse har set på alt fra lovgivning, 
praksisser på klinikker til visuelle fremstillinger og skabelsesberetnin-
ger. Her har anvendelsen af de tre imploderede knuder været centralt 
både i udviklingen af mit forskningsdesign til empiriindsamlingen og i 
min efterfølgende analyser. Samtidig har jeg udviklet en række metodi-
ske og analytiske tilgange til at synliggøre normaliseringer. Under min 
empiriindsamling har jeg valgt at inkludere materiale fra danske og 
svenske klinikker. Analytisk har jeg arbejdet med ”kompleks tekst”. Det 
er en tilgang, der gennem formen har til hensigt at synliggøre, at den 
viden, der er produceret, er partiel og skrevet med udgangspunkt i spe-
cifikke positioner. For at dette kan lade sig gøre, anvender jeg forskelli-
ge strategier. Jeg har bl.a. videreudviklet en narrativ tilgang som af 
Strathern (1987), Haraway (1989) og Bryld og Lykke (2000) beskrives 
som ”readings out of context”. Det er en narrativ strategi, hvor jeg læser 
andre genrer ind i materialet for at synliggøre eksisterende normative 
lag og skabelsesprocesser. Tilgangen har jeg valgt at kalde ”skæve læsnin-
ger”.  

I Kapitel 4 ”Performative skabelser – en introduktion til analytiske begre-
ber, sædbanker og fertilitetsklinikker”, påbegynder jeg for alvor fortællin-
gerne af de nye skabelsesberetninger. Kapitlet fungerer både som en 
operationalisering af den feministiske ny materialistiske teori, som jeg 
anvender og udvikler, og som en introduktion til de konkrete steder på 
klinikker i Danmark og Sverige, hvor jeg har udført mit feltarbejde. 
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Baggrunden for at kombinere introduktionen af klinikkerne og sæd-
bankerne med udviklingen af begreberne skyldes, at begreberne er ud-
viklet med udgangspunkt i det empiriske materiale. Da jeg umiddelbart 
oplevede, at de skabelser, der fandt sted, foregik som performances, er 
begreberne baseret på et dramaturgisk univers. Det er et perspektiv, 
der samtidig hænger godt sammen med min teoretiske inspiration fra 
bl.a. Goffman (1959), Thompson (2005), Butler (1990, 1993), Barad 
(1998, 2003) og Hochschild (2003). Rækken af dramaturgisk inspirere-
de begreber som jeg anvender, inkluderer samtidig muligheder for at 
forstå den forskellighed mellem aktører og mangfoldige skabelser, der 
knytter sig til æg, sæd og embryoner. Samtidig skaber tilgangen mulig-
hed for at forstå, hvordan disse skabelser relaterer sig til specifikke 
kroppe, scenografier og positioner på fertilitetsklinikkerne: Med andre 
ord ser jeg udviklingen af den feministiske ny materialistiske teori som 
en empirisk/teoretisk funderet operationalisering, der muliggør analy-
ser af skabelsesprocesser. Efter udviklingen af grundbegreberne præ-
senterer og analyserer jeg, hvordan klinikkernes scenografi og de per-
formances, der finder sted, anvendes til at forhandle natur/kultur-
distinktionen på meget forskellige måder. I dette kapitel skaber jeg ind-
sigt i de meget forskellige positioner og vilkår, der er med til at forme 
de konkrete skabelser på de forskellige klinikker.  

I Kapitel 5 ”Æg...”, starter jeg med at følge æg som imploderet 
knude. I dette kapitel analyserer jeg de skabelsespraksisser, som finder 
sted under skabelsen af æg. I kapitlet ser jeg både på æg i ental - ikono-
grafisk og æg i flertal under skabelse. Samtidig undersøger jeg hvordan 
opfattelserne af æg og skabelsespraksisser, væver sig sammen i narrati-
ve, visuelle, diskursive og materielle relationer, der danner grundlag for 
performativitetens manuskript.  

Eftersom æg er nært koblet til kvindens krop og til kønnede me-
taforer, undersøger jeg, hvordan konstruktioner af femininitet og 
kropsopfattelser forandres og finder sted under skabelsesprocessen, 
der tager flere uger og inkluderer hormonbehandling og gentagende ul-
tralydsscanninger. Skabelsen af æg er knyttet til kvinden, den mulige 
graviditet og moderskabet. Samtidig spiller de kønnede opfattelser af 
æg også ind i forhold til hvilke kvinder, der har mulighed for at anven-
de teknologien, og hvordan fx enlige og lesbiske på trods af lovgivnin-
gernes intention, alligevel får børn ved at anvende lovgivningen sub-
versivt. 



22 

Hvor Kapitel 5 følger skabelserne af æg følger Kapitel 6 sæd. I 
dette kapitel ser jeg ligesom ægget, sæden både som ikon og en implo-
deret knude. Eftersom selve skabelsen af materialitet udfolder sig på en 
helt anden måde end med æg, handler kapitlet i høj grad om de valg 
mellem forskellige teknologier, som finder sted ved mandlig infertilitet.  

Jeg viser samtidig ved at følge den sæd, der anvendes til donation 
i Danmark og Sverige, at sæd kan skabes og narrativeres på mangfoldi-
ge måder, men at den på forskellig vis er koblet op om bestemte for-
mer for maskulinitet og slægtskabsforståelser. Jeg kommer herved til at 
illustrere, hvordan valg af teknologier på forskellige måder er relateret 
til maskulinitet, normalitet, det naturlige, slægtskab og etnicitet.  

 Kapitel 7 handler om embryonet. Ligesom i kapitlerne om æg og 
sæd, følger jeg embryonet både som ikon og som imploderet knude. 
Eftersom embryonet som ikon er koblet tæt til æg og barn findes der 
metonymiske relationer til ægget, men interessant nok ikke til sæden. 
Embryonet eller det befrugtede æg er i høj grad som ægget knyttet til 
kvindens krop og det mulige moderskab. Det er en konstruktion, der 
dog samtidig udfordres i nogle af de skabelsesberetninger, som bliver 
fortalt især på den svenske fertilitetsklinik. Da embryonet er nært rela-
teret til selve barnet, åbnes der op for andre spørgsmål, når embryoner 
destrueres, fryses eller udvikler sig til en eller flere graviditeter. I disse 
situationer kommer spørgsmål om liv og død på spil. Da ikke alle em-
bryoner udvikler sig, handler det samtidig om skabelse af ikke-børn, 
skabelser af adoption eller skabelse af spild.  

Kapitel 8 ”Befolkningspolitiske skabelsesberetninger” er det sidste ana-
lysekapitel. Kapitlet er en kontekstualisering og perspektivering af ka-
pitlerne om æg, sæd og embryoner. I dette kapitel følger jeg de implo-
derede knuder ud af klinikerne til et makroperspektiv, hvor jeg analy-
tisk inkluderer lovgivninger og policy for at skabe en oversigt over de 
skabelser, der finder sted i Danmark og Sverige. Det gør jeg for at syn-
liggøre, hvordan diskurser og skabelsesberetninger har betydning for 
lovgivnings- og policy-niveau. 

Jeg indleder kapitlet med en skævlæsning af lovgivning og poli-
cies, der regulerer anvendelsen af assisteret befrugtning i Danmark og 
Sverige ved hjælp en Björn Borg reklame. Det er en tilgang, hvor jeg 
med udgangspunkt i reklamen forsøger at synliggøre de eksisterende 
normer, som befolkningspolitikken i Danmark og Sverige baserer sig 
på. I kapitlet påviser jeg, hvor modsætningsfyldte og konstant 
foranderlige de regulerende rammer i form af jura og policies er, fordi 
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teknologierne også på et politisk niveau konstant bliver udfordret og udfor-
dres af forskellige holdninger og ideologier koblet til forhandlinger af 
natur/kultur-distinktionen. Jeg viser herigennem, hvilken forstyrrende 
rolle teknologi får, og hvordan teknologien bryder eksisterende diskur-
ser om etnicitet og nationalitet i relation til befolkningspolitik i Dan-
mark og Sverige. 

Kapitel 9 er afhandlingens afsluttende konkluderende kapitel. I 
kapitlet svarer jeg på min problemstilling ved at forklare hvordan di-
skurser, praksisser og forskellige (humane og ikke-humane) aktørers 
agens mødes i skabelser af æg, sæd og embryoner i sædbanker og på 
fertilitetsklinikker i Danmark og Sverige. Herved skaber jeg indsigt i 
hvad skabelse kan være.   
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Kapitel 2 

Feministisk teori 
 

Et frugtbart udgangspunkt for undersøgel-
ser af skabelser18 

Indledning 

Assisteret befrugtning er en af de teknologier, der har fået feminister til 
på forskellige måder at engagere sig i ophedede teoretiske og politiske 
debatter. Diskussionerne har beskæftiget sig med spørgsmål som: 
Hvorfor skal reproduktion stå i vejen for lige muligheder i samfundet i 
form af karriere eller muligheder for at danne familie? Er assisteret be-
frugtning en teknologi, der skaber mulighed for, at kvinder i højere 
grad kan frigøres, eller er det en teknologi, der anvendes af patriarkatet 
til at få magt over kvinders reproduktion? Hvem skal have adgang til 
teknologierne og på hvilke præmisser? Kan teknologien i sig selv være 
undertrykkende, emanciperende eller er det afhængigt af hvilket sam-
fund, den anvendes i? 

De svar, som kommer til udtryk i forhold til overvejelser om as-
sisteret befrugtning, tydeliggør meget forskellige opfattelser af, hvad 
teknologi og vidensproduktion er. Diskussionerne har været centrale i 
den feministisk teoretiske udvikling, fordi forhandlingerne om na-
tur/kultur forholder sig til en række politiske og etiske spørgsmål, fx 
om kvindens ret til kontrol over egen krop, betydningen af kønsfor-
skelle, seksualitet, etnicitet og slægtskab. Diskussionerne har nødven-
diggjort en konstant refleksion over begreber som køn og slægtskab, 
der løbende er blevet redefineret af radikalfeminismen, socialkonstruk-
tionismen og den feministiske ny materialistiske teori. Min interesse for 

                                                 
18 Min anvendelsen af ordet ”frugtbar”, knyttet til udviklingen inden for feministisk 
teori, er inspireret af Thompsons artikel ”Fertile Ground: Feminist Theorize Infertility”. I 
artiklen leger Charis Thompson med ordene ”fertile ground” i en gennemgang af de 
hoveddiskussioner, der har fundet sted inden for dette feministiske forskningsfelt, 
Thompson (2002:52-79). Min kartografi er til dels inspireret af Thompsons, men mit 
fokus har været på hvordan natur/kultur forhandles i de forskellige feministiske ana-
lyser. Derudover mener jeg, at der tidligere end Thompson nævner, var feminister der 
var positive overfor anvendelsen af assisteret befrugtning. Balsamo er en anden femi-
nistisk forsker der har argumenteret for at analyser af de nye forplantningsteknologier 
har medvirket til udviklingen af den feministisk teori, se Balsamo (1999:96-97) 



26 

at undersøge skabelser på sædbanker og fertilitetsklinikker er vokset ud 
af disse frugtbare feministiske diskussioner, der har fundet sted fra 
70’erne og frem til i dag. 

Dette kapitel har til formål at fungere som en kartografi over, 
hvordan de forskellige feministiske tilgange analytisk har forholdt sig til 
anvendelsen af de nye forplantningsteknologier. Kartografien fungerer 
samtidig som en analyse af, hvordan natur/kultur-distinktionen, her-
under forståelser af forholdet mellem materiel agens og diskurs, blandt 
feminister er blevet forhandlet under udvikling af forståelser af slægt-
skab, køn, seksualitet og etnicitet. I analysen viser jeg, hvorfor de femi-
nistiske diskussioner har været teoretisk frugtbare i udviklingen af teori 
og metoder til at forstå forholdet mellem natur, kultur og samfund.  

I min kartografi af de forskellige feministiske tilgange og analyse 
af, hvordan natur/kultur-distinktionen forhandles, har jeg valgt at be-
grænse mig til hovedsageligt at diskutere de studier, der umiddelbart 
har med anvendelsen af assisteret befrugtning at gøre19. Fordi ultra-
lydsscanninger og mikroskoper spiller en vigtig rolle under fertilitets-
behandlingerne har jeg inkluderet feministiske analyser af de medicin-
ske visualiseringsteknologier, der anvendes i tilknytning til assisteret be-
frugtning.  

De første feministiske interventioner  

Radikalfeministerne 

Den feministiske forskning og teoriudvikling, der opstod i starten af 
70’erne som del af den anden bølge i kvindebevægelsen, har bevæget 
sig på et kontinuum fra teknofile til teknofobiske standpunkter.  

Den mest utvetydige teknofile fortaler for udviklingen af de nye 
forplantningsteknologier har været Sulamith Firestone. I ”The Dialectic 
of Sex” (1970) argumenterede hun for, at den eneste måde kvinden reelt 

                                                 
19 Jeg har i denne diskussion valgt kun at forholde mig til analyser af de teknologier, 
der falder ind under assisteret befrugtning og ultralydsscanninger, fordi det i sig selv 
er et stort felt, der giver indsigt i de grundlæggende forskellige synspunkter, der har 
præget diskussionerne. Feltet omkring reproduktion og reproduktive spørgsmål knyt-
tet til mænd og kvinder er langt større. Der er et helt felt, der har behandlet så for-
skellige spørgsmål som forskning og udvikling af hormoner, se fx Clarke (1998), 
Oudshoorn (1994), fosterdiagnostik, Rapp (2000), Press et al.(1998), svangerskabsfo-
rebyggende spørgsmål i udviklingslande, Barroso og Corrêa (1995), fosterkirurgi, 
Casper (1994, 1998a, 1998b, 1999), Forskning på kuvøsebørn, Landzelius (1999), 
smear test, Casper og Clarke (1998) mm.  
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ville kunne opnå ligestilling med manden, var ved at udvikle en kunstig 
livmoder, der kunne frisætte kvinden fra graviditet og fødsel.  

Det utopiske samfund, hun skriver frem i sin tekst, er samtidig 
en position, der indeholder en afstandstagen fra kvindekroppens mate-
rielle skabende muligheder. Hendes opfattelse af at teknologien skaber 
mulighed for at styre kroppe, er et udtryk for en moderne videnskabe-
lig tankegang. I hendes fremstilling skaber anvendelsen af teknologien 
derfor på ingen måde et problematisk scenarium. Hun mener derimod, 
at kønsforskellen gør, at teknologi er nødvendig, så kvinden ikke behø-
ver at bære graviditeten. Det er den eneste måde hvorpå, at ligestilling 
kan opnås20.  

Hendes fremtidsscenarium var dog langt fra ønskværdigt set fra 
andre feminister perspektiv. Mange mente, at teknologien i sig selv var 
kvindeundertrykkende21. Kritikken af Firestone og udviklingen af nye 
forplantningsteknologier blev styrket, efter at det første IVF barn Lou-
ise Brown blev født i 1978. Det medførte, at den feministiske debat om 
IVF i starten var domineret af en position, der var decideret teknofo-
bisk. Kritikken kom bl.a. fra forskere og feministiske aktivister som 
Arditti, Klein og Minden, der stod bag antologien ”Test-Tube Women: 
What Future for Motherhood” (1984) og Corea, Klein, Hanmer, Holmes, 
Hoskins, Kishwar, Raymond, Rowland og Steinbacher, der redigerede 
”Man-Made Woman: How New Reproductive Technologies Affect Women” 
(1985)22. Koch (1989, 1992) og Petersson (1995) har i en dansk sam-
menhæng taget denne position. Det var på mange måder en meget en-
tydig kritik, der blev formuleret på en række feministiske konferencer, 
hvor denne gruppe dannede netværket FINRRAGE (Feminist Interna-
tional Network of Resistance Against Reproductive and Genetic Engi-
neering).  

                                                 
20Firestones tilgang inspirerede forfatteren Marge Piercy, der i bogen ”Women on the 
Edge of Time” (1976) udviklede et utopisk samfund, der ligestillede mænd og kvinder 
ved hjælp af en rugemaskine.  
21 O’Brien problematiserer fx Firestones tilgang i ”The Politics of Reproduction” 
(1981:77-82). Det er en kritik, der ligeledes blev udtrykt blandt de radikalfeminister, 
der kritiserede IVF behandling, se fx Arditti, Klein og Minden (1984:1-7)  
22 Der blev i 80’erne udgivet en hel del antologier og monografier med udgangspunkt 
i problematikken. De blev hovedsageligt redigeret og skrevet af den ovennævnte 
gruppe feminister. Udover de to nævnte antologier redigerede både Spallone og 
Steinberg (1987) og Hynes (1989) én hver. Af monografier kan nævnes Corea 
(1985a), Spallone (1989), Koch (1989) og Klein (1989a). Flere af antologierne blev til 
under konferencer, og Spallone og Steinbergs (1987) inkluderer også politiske forslag 
til, hvordan man burde regulere de nye forplantningsteknologier. 
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Kritikken mod udviklingen og anvendelsen af IVF og andre for-
plantningsteknologier, var baseret på en opfattelse af, at teknologierne 
var en måde, hvorpå mænd kunne tage endelig kontrol med kvindens 
reproduktion. I modsætning til Firestone mente kritikerne, det ville 
fastholde og videreudvikle den eksisterende patriarkalske samfunds-
struktur. De argumenterede bl.a. med, at teknologierne ville give mænd 
(dvs. læger og andre videnskabsmænd) muligheden for at styre skabel-
sen af liv, en magt, der tidligere havde været kvindens. Fra at mændene 
i en radikalfeministisk optik havde haft kontrol med kvindens seksuali-
tet, fik de også magt over kvinden som reproduktivt objekt. Det var 
ikke mindst et scenarium, som Corea uddybede i en række artikler, se 
fx (1984, 1987, 1989a, 1989b). I bogen ”The Mother Machine” udvikler 
hun yderligere begrebet ”breeding brothels”. Det anvender hun til at pro-
blematisere kommercialiseringen af ægdonation og surrogat moder-
skab, der efter Coreas mening lægger op til køb og salg af kvindekrop-
pe og organer, Corea (1985a: 272-282).  

Samtidig bygger kritikken på en opfattelse af, at kvinder bliver 
udsat for en objektivisering, der opstår ved, at kroppen betragtes som 
den nødvendige livmoder/container, hvor fostret bliver til. Dette er en 
proces, der legitimerer eksperimenter med kvindekroppe, samtidig med 
at den skaber fostret som patient og giver kvinden følelsen af skyld og 
utilstrækkelighed, hvis barnet ikke er perfekt ved fødslen, Rothman 
(1986:114).  

En anden problemstilling, som blev taget op i forhold til anven-
delsen af assisteret befrugtning, var hvordan den ville udvikle sig i for-
hold til genteknologien. I analyserne blev der ofte knyttet an til et 
dystopisk samfundsscenarium baseret på eugenetik, der allerede blev 
anvendt under æg og sæddonation. Se fx Minden (1987) og Corea 
(1985a:12-30).  

I radikalfeministernes kritik, var der en stærk skepsis overfor den 
overskridelse af grænsen mellem det “naturlige” og det “skabte”, som 
teknologien medfører. I deres øjne er uligheden og kvindeundertryk-
kelsen indbygget i teknologien og en del af nedbrydningen af na-
tur/kultur-distinktionen. Teknologien fører til objektivisering af kvin-
den. Den er med til at skabe reproduktion i form af rugemoderskab og 
salg af æg som en konsumptionsvare, hvor salg af kvindens krop er 
normaliseret, se fx Corea (1985a, 1985b).  

Gruppen af forskere, der tog udgangspunkt i, at teknologien i sig 
selv var kvindeunderstrykkende, har ikke selv udført forskning, der in-
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kluderede analyser af, hvad der foregår på fertilitetsklinikken, eller 
hvordan personalet oplever deres arbejde. Det kan skyldes, at deres 
analytiske udgangspunkt er teknofobt, hvilket på forhånd fører til, at 
deres analyser definerer de kvinder, der anvender teknologien som ofre 
for et samfundsskabt begær efter at få et barn, se fx Klein (1989) og 
Koch (1989). Herved lader de kvinders kroppe blive objekt for det pa-
triarkalske, medicinske blik. Det er en position, der ikke skaber rum til 
at forstå, hvorfor kvinder, med og uden partnere, vælger at forsøge at 
gennemgå fertilitetsbehandling, og hvorfor laboranter, sygeplejersker 
og læger (hvoraf der er kvinder iblandt) deltager i skabelsen af børn på 
denne måde.  

Radikalfemisternes syn på relationen mellem kultur og natur har 
været baseret på en dikotomisk forståelse, der samtidig definerer mænd 
og kvinder som radikalt forskellige. I deres kritik af de nye forplant-
ningsteknologier findes implicit en forståelse af, at køn ikke er noget 
man gør, det er noget man er. Det bliver synligt, fordi de implicit mener, 
at teknologi og videnskabelig udvikling gavner mænd og ikke kvinder. 
Deres analyser konstruerer herved mænd og kvinder som radikalt for-
skellige, hvor forskellene ikke mindst ligger i, at natur knyttes til kvin-
den og kultur til manden. 

Gruppen af kritikere som gennem 80’erne samledes om FINR-
RAGE konferencer, valgte på baggrund af bl.a. ovenstående argumen-
ter at afvise brugen af IVF totalt.  

Som Farquhar beskriver i sin analyse af bl.a. de feministiske op-
fattelser, der har præget diskussionerne om de nye 
forplantningsteknologier, så er det:  

”...an irony of the development of feminist thought that some of radi-
cal feminist theory, fighting to distinguish itself from the near-
hegemonic male voice of liberal discourse, should recapitulate the 
intolerance, authoritarianism, and universalizing representation it set 
out to combat. In massing women for political agency, radical femi-
nism has legislated the essential similarity of women’s “different” ex-
periences and attributes in contrast to an equally homogenized and 
underthematized similarity of “men’s” experience. In addition, the 
move of valorizing “feminine” skills, temperaments, and traits that 
were historically denigrated not only mistook the historical con-
structed for the ontologically given. It also unintentionally recapitu-
lated the public/private split, of modern liberal society and its atten-
dant hierarchized values. By focusing exclusively on women’s sepa-
rate (but superior) sphere, radical feminist discourse neglected to 
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problematize the complex complementary processes by which men 
are hierarchically gendered.” Farquhar (1996:180-181)  

Samtidig med at den radikalfeministiske kritik af reproduktionstekno-
logien tager udgangspunkt i en række reduktionistiske forestillinger om 
både kvinder og mænd, peger de også på eksisterende strukturelle ulig-
heder, som teknologien indgår i og kommer til at tage del af. 

 En del af de analyser radikalfeministerne har udført, og artikler 
de har skrevet, handler om, hvordan ægdonation og surrogatmoder-
skab bliver del af, og er med til at reproducere undertrykkelse af for-
skellige etniske grupperinger og opretholdelse af klasseskel i det ameri-
kanske samfund, se fx Corea (1985a:272-282, 1985b) og Raymond 
(1989:114-124). Eftersom Corea og Raymond har skrevet i en ameri-
kansk kontekst, bærer deres analyser præg af den form for kommercia-
lisering, der findes i USA, i forhold til anvendelsen af de nye forplant-
ningsteknologier, hvor en kvindes æg og livmoder hurtigt blev til en 
vare.  

Denne kritik og analyse er interessant og relevant, men samtidig 
meget kontekstbundet. Kommercialisering og skabelsen af æg, sæd og 
embryoner som produkt eller gaver, finder sted på lidt andre måder i 
velfærdssamfund som Danmark og Sverige, hvor udgifter til behand-
ling er delvis dækket af det offentlige, samtidig med at der parallelt er et 
voksende privat marked. I mine øjne ender radikalfeministerne derfor 
med at universalisere deres opfattelse af både patriarkatet, køn, ameri-
kanske samfundsstrukturer, teknologi og kommercialisering23.  

Omvendt finder jeg, at radikalfeministernes analytiske fokus på 
ulighed og strukturelle forhold, er et væsentligt bidrag til diskussionen 
om anvendelsen og udviklingen af ny reproduktionsteknologi. Det er 
af efterfølgende teoretikere blevet videreudviklet24. Radikalfeminister-
nes engagement mod anvendelsen af IVF kan i denne sammenhæng 
også ses i en historisk kontekst, idet der i samtiden var kritik af ny tek-
nologi som fx atomkraft, der under Tjernobyl-katastrofen viste sig at 

                                                 
23 Samtidig med at de amerikanske feminister dominerede feltet, var gruppen af radi-
kalfeminister international. FINRRAGE konferencen i Vällinge i Sverige, havde også 
deltagere fra andre vestlige lande og udviklingslande. Kleins antologi "Infertility: Wo-
men speak out about their experiences of reproductive medicine" (1989b) indeholder da også 
bidrag fra flere forskellige Vesteuropæiske lande, USA, Mexico og Israel. 
24Spørgsmålet om anvendelsen af forplantningsteknologier i en global kontekst set i 
et perspektiv af magt og økonomisk ulighed, er også centralt i mange nuværende ana-
lyser, se Ginsburg og Rapp (1995), Haraway (1997:173-212) og Thompson (2005:207-
243) . 
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have store konsekvenser både i Sovjet (Ukraine) og resten af Europa. 
En del af de teknologikritiske bevægelser, herunder miljøbevægelsen 
mv., så dog også muligheder i udviklingen af mindre teknologier (ap-
propriate technologies), der ikke var kommercielle og kunne admini-
streres af brugerne25. Det var også tilfældet blandt radikalfeminister. 
Samtidig med at de definerede den medicinske behandling og teknologi 
som patriarkalsk, og at redaktørerne af ”Test-Tube Women” (1984:1-7) 
Arditti, Klein og Minden argumenterede stærkt mod teknologi og den 
naturvidenskabelige og medicinske videnskab, så blev anvendelsen af 
selvinsemination ikke opfattet som undertrykkende. I stedet blev selv-
insemination og udviklingen af frivillige donorkorps set som en måde 
at styre reproduktionen og skabe mulighed for andre familieformer.  

Feministiske grupper begyndte fx systematisk at udbrede kend-
skab til selvinseminationer med doneret sæd. Her blev foreslået for-
skellige lettilgængelige teknologier som fx et køkkenredskab, der i USA 
og England anvendes til at fylde kalkuner med26 og engangssprøjter 
uden nål, se Klein (1984:382-390) og Hornstein (1984:373-381)27.  

I mine øjne illustrerer interessen for selvinsemination, at der selv 
i denne gruppe, der havde en meget entydig teknofobisk tilgang til tek-
nologi og vidensproduktion, var forhandlinger på spil i forhold til na-
tur/kultur. Den heteroseksuelle familie, som jeg i min indledende ska-
belsesberetning ”It takes two...”, illustrerede, ofte bliver naturaliseret, var 
ikke et element af deres forhandling og forsøg på at fastholde na-

                                                 
25 Ideen om ”appropriate technologies” var et opgør med de store prestigefyldte tek-
nologier, som lokalbefolkninger ikke selv havde magt over og som ikke nødvendigvis 
var udviklet til deres behov. Miljøbevægelsen spillede en central rolle i kritikken af de 
store teknologiske prestigeprojekter og i udviklingen af og tanken om ”appropriate 
technologies”, se Hård og Jamison (2005:122) 
26I USA og England kaldes børn skabt ved hjælp af selvinsemination også ”turkey 
baster babies”. I dag kan man finde instruktioner på nettet, se fx 
http://www.pinelandpress.com/faq/homeinsem.html#syringe 
27I Kleins (1984) og Hornsteins (1984) artikler beskrives, hvordan donorinsemination 
er blevet udviklet som en selvhjælpsteknologi til lesbiske og enlige kvinder af kvinder 
selv. De beskriver, hvordan disse teknologier blev udviklet og udbredt i slutningen af 
70’erne og starten af 80’erne for at skabe muligheder for andre familieformer. I USA 
blev alternative sædbanker etableret som fx Oakland Feminist Women’s Health Cen-
ter, der blev oprettet i 1982, Hornstein (1984:376). Andre steder blev donationer or-
ganiseret i det homoseksuelle miljø, hvor bøsser donerede til lesbiske, hvilket Klein 
beskriver fandt sted i London, Klein (1984:382 -388). I Danmark organiserede Ninna 
Arbo Møller i årene mellem ca. 1977 og 1984 en sædformidling, der skulle gøre det 
muligt for lesbiske kvinder at få børn. I de år donationerne fandt sted, blev 30 kvin-
der insemineret, og ti fik et barn. Donorerne kom fra et bøssekollektiv og formidlin-
gen stoppede, da man fandt ud af, at en af donorerne havde AIDS. Ingen børn eller 
kvinder blev smittet, se Vedelsby (1985).  
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tur/kultur som adskilte kategorier. På trods af at mænd og kvinder blev 
essentialiseret, blev der åbnet op for, at andre familierelationer kunne 
blive etableret ved hjælp af udviklingen af teknologier, udformet uden-
for den medicinske verden28. 

Selvom diskussionerne omkring teknologi, herunder de nye for-
plantningsteknologier, har forandret sig siden 80’erne, så findes der 
stadig feminister, der i særdeleshed trækker på denne tilgang. Dorthy 
Roberts analyse i ”Killing the Black Body” (1997) er bl.a. meget kritisk 
overfor anvendelsen af IVF. Hendes kritik skal ikke mindst forstås ud-
fra, den amerikanske kontekst hun skriver fra, hvor fattigdom, etnici-
tet29 og køn kommer til udtryk på andre måder end i Danmark og Sve-
rige, og hvor lovgivning og sundhedsvæsenets tilbud er formet af ra-
cisme. I sin analyse påviser hun, hvordan sorte er blevet diskrimineret 
gennem en mange årig befolkningspolitik. Samtidig med at man har 
forsøgt at hindre den sorte befolkning i at få børn, er den hvide be-
folkning blevet opfordret til at øge deres fødselsrate. Fordi etnicitet og 
økonomiske muligheder strukturelt er koblet sammen, har hvide gene-
relt set betydeligt bedre adgang til assisteret befrugtning.  

I Tyskland har den radikalfeministiske tilgang også stadig både 
politisk og teoretisk betydning, hvilket ses i de artikler og de endelige 
vejledende kommentarer, som kom frem på konferencen ”Reproductive 
Medicine and Genetic Engineering”, der blev afholdt af ReproKult i 2001. I 
Danmark har Dansk Kvindesamfund en meget kritisk tilgang til en 
række teknologier knyttet til assisteret befrugtning som fx ægdonati-
on30.  

                                                 
28Flere har kritiseret radikalfeministerne for at indtage den samme position som det 
religiøse højre. På mange måder er jeg enig i den kritik, men et af de punkter, hvor 
radikalfeministerne adskiller sig, er i deres opfattelse af donor selvinsemination. Det 
skyldes ikke mindst, at hvor det religiøse højre lægger vægt på, at den heteroseksuelle 
familieform fastholdes, så opløses denne forestilling af radikalfeministerne. 
29 Roberts anvender i højere grad begrebet race, hvilket er almindeligt i USA, når 
spørgsmålet om sorte og hvide diskuteres. Når det skal oversættes til dansk, mener 
jeg dog, at begrebet etnicitet er mere anvendeligt, eftersom race har andre konnotati-
oner i en dansk kontekst end i USA.  
30 se ReproKult (2001), I Danmark er Dansk Kvindesamfund kritisk overfor anven-
delsen af de nye forplantningsteknologier, se http://www.kvindesamfund.dk/ for-
side/maerkesager/maerkesager.html#ivf,klon. Dansk Kvindesamfund er særligt 
imod anvendelsen af ægdonation, eftersom det tredeler ”moderskabet” i det sociale 
(hende barnet vokser op med), det genetiske (hende der leverer æg) og det biologiske 
(den kvinde der bærer graviditeten). Lone Nørgård har været en af Dansk Kvinde-
samfunds frontfigurer.  
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Den tidlige kritik af radikalfeministerne 

Radikalfeministernes entydige kritik blev relativt hurtigt problematise-
ret af feminister, der selv havde oplevet infertilitet. I slutningen af fir-
serne, og særligt starten af halvfemserne, begyndte der at ske et gene-
relt skift i diskussionen om reproduktionsteknologi. Det skyldes for det 
første, at teknologien var i en udvikling så succesraterne blev forbedret. 
Samtidig er behandlingen udviklet så den for kvinden, hverken hormo-
nelt eller i forhold til ægudtagning er lige så invasiv som tidligere31. 

For det andet begyndte infertile feminister også at kritisere radi-
kalfeministernes synspunkt og det tabu, de oplevede både i forhold til 
infertilitet og anvendelsen af assisteret befrugtning. Denne problemati-
sering udtrykte Pfeffer og Wollett allerede i 1983 i bogen ”The Expe-
rience of Infertility”, der handler om kvinders oplevelse af infertilitet. Beg-
ge var infertile og undrede sig over, hvorfor denne problemstilling ikke 
blev diskuteret mere blandt feminister. Pfeffer gik videre i sin kritik i 
1985, hvor hun udgav en artikel i et radikalfeministisk tidsskrift, 
”Trouble and Strife”. I artiklen problematiserede hun ikke mindst den of-
ferliggørelse som radikalfeministerne indskrev infertile kvinder i, og 
hun satte spørgsmålstegn ved deres ensidige syn på teknologi, Van 
Dyck (1995:99-102). 

Naomi Pfeffer var ikke den eneste feminist, der med inspiration i 
sine egne oplevelser, blev optaget af, hvordan kvinder oplevede inferti-
litet. Fx udkom en norsk feministisk gynækolog, Johanne Sundbys 
”Ufrivillig barnløshed: Årsager, behandling, oplevelse” i 1991 på dansk. Lige-
som Pfeffer havde hun oplevet infertilitet og manglede information, 
der i højere grad inkluderede kvindens oplevelser. En række andre stu-
dier om infertilitetens psykosociale konsekvenser er siden udført, nogle 
med feministisk perspektiv, andre ud fra ønsket om at forstå, både 
hvordan infertilitet påvirker kvinder og mænd, og hvordan man kan 
blive bedre til at hjælpe infertile under behandling og adoption eller til 
et liv uden børn, se fx Becker (1990, 2000), Wirtberg (1992), Sande-
lowski (1993) og Schmidt (1996)32. For disse kvinder forhandles na-

                                                 
31Udover at de hormonelle præparater er blevet udviklet og forbedret, har man ænd-
ret ægudtagningsprocessen radikalt. Tidligere blev æggene udtaget ved hjælp af 
lapraskopi under fuld narkose. I dag foregår det vaginalt via en nål, der stikkes ind 
gennem vagina, og kan kontrolleres ved hjælp af ultralydsscanning, Sundby og Gut-
tormsen (1991:173).  
32 I Danmark har Schmidt (1996) udført studier af psykosociale konsekvenser af in-
fertilitet og aktivt forsøgt at påvirke behandlingspraksis, så den blev mere patientori-
enteret. Becker har i sin forskning også været meget fokuseret på at give råd til infer-
tile. Ud fra sine studier har hun også publiceret en bog rettet til patienter, Becker 
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tur/kultur-distinktionen på helt andre måder, relateret til kvindernes 
egne psykiske og kropslige erfaringer. Denne forskning er siden hen 
blevet koblet til, hvordan mandlig infertilitet opleves, se fx Becker 
(2000:44-49).  

For det tredje opstod i løbet af 80’erne forskellige skift i den fe-
ministiske forskning. En af de forandringer, der skete var, at en række 
kvinder, der var uddannet og forskede inden for det naturvidenskabeli-
ge felt, blev feminister og begyndte at knytte den feministiske kritik til 
deres forskning. Det gjorde, at de i deres analyser ikke blot afviste tek-
nologier og videnskab, men i stedet undersøgte de undertrykkende me-
kanismer, der til tider er en del af de videnskabelige praksisser. Se fx 
Birke (1986), Haraway (1989, 1991a, 2003), Keller (1992) og 
Oudshoorn (1994), Keller og Longino (1996).  

Som en helt fjerde ændring opstod der i USA en diskussion 
blandt feminister, hvor der i stigende grad kom fokus på betydningen 
af kvinders forskelligheder. Den feministiske tilgang blev af flere ankla-
get for at have privilegeret den hvide middelklasse, hvilket var en kritik, 
der både kom fra den post koloniale teori, Mohanty (1991:1-41), men 
også var udtalt blandt feminister fra minoritetsgrupper i USA, se fx 
Anzaldúa og Moraga (1981), hooks (1982), Hill Collins (1990)33.  

Behovet for analyser, der understreger kvinders forskellighed og 
et mere nuanceret teknologisyn, er ligeledes udgangspunktet for Stan-
worth og rækken af bidragsydere til antologien: ”Reproductive Technologies: 
Gender, Motherhood and Medicine” (1987). De positionerer sig klart ander-
ledes end radikalfeministerne, hvilket Stanworth understreger ved at 
indlede med at skrive: 

“Reproductive Technologies is not a book that provides easy an-
swers to the many problems raised by medical and scientific practice 
in the area of reproduction. But, by exploring the complexity of these 

                                                                                                                
(1990). Sandelowski har også forholdt sig til infertilitet ud fra psykosociale konse-
kvenser, se fx Sandelowski (1993). 
33 Diskussioner om forskellighed har fundet sted på forskellige måder i en skandina-
visk og amerikansk kontekst. Det skyldes ikke mindst, at fx Danmark og Sverige har 
en anden historie, i relation til indvandring, end USA. Diskussioner om intersektiona-
litet, dvs. hvordan man analytisk kan forholde sig til samspillet mellem køn, klasse, 
etnicitet, alder, seksualitet og andre kategorier, er først for alvor blevet en del af de 
feministiske diskussioner i Danmark og Sverige inden for de sidste år, hvor spørgs-
mål om etnicitet er kommet på dagsordenen. Hermed ikke sagt at denne problemstil-
ling ikke er blevet analyseret tidligere. For nyere diskussioner af intersektionalitet i 
Skandinavien, se fx Kvinnovetenskapeligt tidskrift årgang 26, 2-3.05 herunder Lykke 
(2005). Se også de los Reyes og Mulinari (2005) og Staunæs (2003)  



 35

issues, the authors hope to provide pointers to the development of 
new strategies around reproductive technologies – strategies that 
are alert to the differences between women as well as what they 
have in common.” Stanworth (1987:8-9) 

Artiklerne i antologien diskuterer alt fra ultralydsteknologien til IVF. 
Det gennemgående for artiklerne er, at de forsøger at skabe en kritisk 
analytisk indgang til teknologierne, uden at fastholde den samme form 
for teknofobi som radikalfeministerne. Samtidig lægger Stanworth et al. 
vægt på at inkludere forskellighed blandt både kvinder og mænd, og 
herunder ikke blot forskelle, der er kønspecifikke. I stedet for at uni-
versalisere, hvad kvinder er, er de interesserede i at undersøge, hvilken 
betydning infertilitet og introduktionen af de nye forplantningstekno-
logier får for forskellige kvinder. Udgangspunktet er med andre ord at 
fastholde en kritisk tilgang til, hvilke konsekvenser anvendelsen af tek-
nologierne har, uden på forhånd at afvise teknologierne. 

Særligt siden midten af 90’erne er variationen af analytiske tilgan-
ge til assisteret befrugtning vokset, og spørgsmålet om man er pro eller 
kontra teknologien er blevet mindre centralt.  

Den polarisering, der tidligere fandt sted i 80’erne og 90’erne 
blandt feminister omkring bl.a. reproduktionsteknologi, er samtidig 
blevet nuanceret af en række feministiske teoretikere, se fx Braidotti 
(1994) og Lykke (1996b, 1996c). De argumenterer for, at feministiske 
politiske interventioner har brug for en række forskellige politiske og 
analytiske strategier afhængig af konteksten34.  

                                                 
34 I ”Nomadic Subjects” indfører Braidotti (1994) bl.a. Deleuze begrebet ”det nomadi-
ske subjekt” i en feministisk kontekst, og anvender det som en teoretisk figuration 
der muliggør, at man som feminist kan bevæge sig i det teoretiske landskab og udvik-
le en politik, der er kontekstafhængig. Lykke (1996b, 1996c) der som Braidotti tiltider 
arbejder nomadisk, problematiserer derfor polarisering som økofeministen Vandana 
Shiva og cyborgfeministen Haraway etablerer mellem sig i deres tekster. Selvom Lyk-
ke placerer sig tættere på Haraways tilgang, argumenterer hun for, at økofeminister-
nes gudindebegreb og herunder Shivas anvendelse af ”prakriti” både er anvendeligt 
og i slægtskab med Haraways egen kyotefiguration. Braidotti og Lykkes tilgang lægger 
med andre ord op til muligheden for kontekstuelle politiske interventioner, hvor cy-
borgbegrebet i nogle situationer kan benyttes, mens prakritibegrebet andre gange er 
mere anvendeligt.  
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Nyere analyser af infertilitet og assisteret be-
frugtning  

Socialkonstruktionisterne 

Den nyere feministiske forskning, knyttet til assisteret befrugtning, kan 
ikke på samme måde som radikalfeministerne beskrives som en helhed. 
Det skyldes, at de forskere, der har arbejdet videre med problemstillin-
gen, ikke har dannet en fælles politisk platform35. Samtidig har de fag-
ligt hentet inspirationer fra mange forskellige fag(tvær)discipliner. For 
det første er der blevet udført et stigende antal etnografiske studier af 
anvendelsen af assisteret befrugtning, se fx Franklin (1997), Tjørnhøj-
Thomsen (1999a), Becker (2000), Kahn (2000), Goslinga-Roy (2000), 
Inhorn (2003), Throsby (2004) og Thompson (2005). Da introduktio-
nen af teknologierne ofte har vakt megen diskussion og har skabt nye 
juridiske, etiske og politiske spørgsmål, har dette også været et felt, der 
er blevet fulgt tæt. Blandt andet er fremstillinger af forskellige diskurser 
i medier blevet analyseret af bl.a. Squier (1994), Van Dyck (1995), 
Franklin (1990), Farquhar (1996), såvel som politiske debatter og lov-
givningen inden for feltet se fx Haimes (1990), Liljestrand (1990, 1995), 
Kirejczyk (2000), Lykke (2000), Bryld (2001) og Meelhus (2003, 2005). 
Der er også udført en række analyser af sagsanlæg om nedfrosne em-
bryoner og børn, der er blevet til ved surrogatmoderskab, se fx Har-
touni (1997:68-84) og assisteret befrugtning har været anvendt som et 
felt til at videretænke feministisk etik, se fx Overall (1987), Tong (1997) 
og Shildrick (1997). Sidst men ikke mindst er der udført en række stu-
dier, hvor teknologierne er blevet analyseret med udgangspunkt i skøn-
litteratur, hvor særligt forskellige science fiction romaner indgår, se 
Squier (1994), Balsamo (1996), Kaplan og Squier (1999), Weinbaum 
(2004).  

Fælles for analyserne er, at de gør op med det essentialistiske syn 
på køn, som radikalfeminismen baserer sine analyser på. I stedet for at 
skrive fra et tydeligt teknofobt eller teknofilt udgangspunkt, er en del af 
studierne optaget af, hvordan natur/kultur-distinktionen i praksis bli-

                                                 
35 En del af de forskere, der arbejder med forplantningsspørgsmål fra adoption, fo-
stervandsdiagnostik, assisteret befrugtning etc., afholder med jævne mellemrum kon-
ferencer. Den sidste konference ”Disruptive Reproduction” blev afholdt i Ann Arbor, 
Michigan, maj 2005. På konferencen var der deltagere fra hele verden. Forskellighe-
den i tilgange mv. beskrives også i antologien ”Infertility Around The Globe: New Thin-
king On Childlessness, Gender and Reproductive Technologies” (2002), der er redigeret af In-
horn og Van Balen, og kan ses som et udtryk for dette uformelle netværk.  
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ver forhandlet. Samtidig inkluderer flere af studierne en refleksivitet 
over forskerens egen forhandling af natur/kultur gennem det teoreti-
ske begrebsapparat, som de udvikler og anvender .  

Fascinationen af at analysere hvordan natur/kultur forhandles, 
og hvordan forholdet kan begrebsliggøres, bliver blandt andet tydelig i 
Franklin og Ragonés antologi ”Reproducing Reproduction: Kinship, Power, 
and Technological Innovation” (1998) såvel som i Davis-Floyd og Dumits 
antologi ”Cyborg Babies: From Techno-Sex to Techno-Tots” (1998) og 
Kaplan og Squiers (1999) ”Playing Dolly: Technocultural Formations, Fanta-
sies and Fictions of Asssisted Reproduction”36.  

De tre antologier er bl.a. inspireret af Donna Haraways cyborgfe-
minisme. Det er en teoretisk tilgang der består af en række tænketekno-
logier, som fx imploderede knuder. Tilgangen giver mulighed for at 
forstå og analytisk undersøge, hvad der sker i mødet mellem materiali-
tet og kultur37. Det bliver fx tydelig via Dumit og Davis-Floyds anven-
delse af cyborgfigurationen. De anvender den til at skabe en ramme for 
fire forskellige syn på teknologi, køn og reproduktion, som er kommet 
frem i feministiske/science studies diskussioner, Dumit og Davis-
Floyd (1998:1-18)38. 

I Haraways forståelse er cyborgen en figuration, der bruges til at 
forstå relationen mellem krop og teknologi uden at fastholde na-
tur/kultur-distinktionen39. Ved at arbejde teoretisk med figurationen er 

                                                 
36 Der er publiceret en række andre antologier, se fx McNeil, Varcoe og Yealey 
(1990), Ginsburg og Rapp (1995), Saetnan, Oudshoorn, og Kirejczyk (2000) og In-
horn og Van Balen (2002).  
37Jeg finder grundlæggende betegnelsen cyborgfeminisme problematisk. Det skyldes, at 
jeg ikke mener, at cyborgbegrebet har den subversive kraft, det tidligere har haft. I 
afhandlingen anvender jeg blot betegnelsen for at kunne beskrive Haraways tanke-
gang som en teoretisk tilgang, der har inspireret bredt. 
38 Cyborgbegrebet har Haraway udviklet teoretisk i den klassiske artikel ”A Cyborg 
Manifesto: Science, Technology and Socialist Feminism in the 1980’s” (1989:149-181). I Davis-
Floyds og Dumits indledning til antologien ”Cyborg Babies: From Techno-Sex to Techno-
Tots”, anvender de cyborgbegrebet som en ramme til at fremstille fire forskellige til-
gange til teknologi og nature/kultur-distinktionen. Den første som de kalder ”The Cy-
borg as Positive Technoscientific Progress” er en tilgang, der ligger tæt på Firestones positi-
on. Den anden kalder de ”The Cyborg as Multilator of Natural Processes”. Det er en til-
gang, der svarer til radikalfeministernes synspunkter. Den tredje ”Midwives and Mon-
sters: The Cyborg as Metaphor”, er koblet til Sandra Hardings opfattelse af ”strong objec-
tivity” og standpunktsfeminismen, og den fjerde ”The Cyborg as Signifier of Postmodern 
Times” ligger i tråd med Haraways opfattelse, Dumit og Davis-Floyd (1998:1-20).  
39 Haraway spiller som teoretiker denne helt centrale rolle, fordi Cyborg Manifestet er 
en klassiker både i science and technology studies og i feministisk teori. Cyborg Mani-
festet giver udtryk for en feministisk tilgang til teknologi, der ikke er teknofobisk, 
men fastholdt en kritik af ulighed. 
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udgangspunktet hverken teknofilt eller teknofobisk. I stedet åbner den 
op for at undersøge de magtrelationer, der findes i praksis. Cyborgen er 
ikke den eneste figuration, der anvendes til den slags analyser. De 
imploderede knuder, som denne afhandling bygger på, er en anden til-
gang til at undersøge natur/kultur-distinktionen uden på forhånd at de-
finere, hvordan natur og kultur forholder sig til hinanden. Haraway har 
derudover udviklet figurer som ”koyoten”, ”tricksters”, ”hunde” ”companion 
species” og den i mine øjne mest komplekse af Haraways figurationer 
”the apparatus of bodily production”, Haraway (1991:200). Haraway beskri-
ver figurationerne som værende i nært slægtskab til hinanden, og hun 
opfordrer til at udvikle andre, der har den samme form for politisk-
analytisk potentiale, Lykke et al. (2000b:11-12).  

De tre antologier og deres refleksive tilgang til natur/kultur og 
teknologi inkluderer i mine øjne de problemstillinger, som har været 
centrale i de diskussioner, som er blevet bragt op i de nyere feministi-
ske analyser knyttet til assisteret befrugtning. I den periode er særligt 
spørgsmålet om forståelser af slægtskab og køn, blevet rejst i forhold til 
hvad Franklin beskriver som ”the facts of life”, Franklin (1998:102-117).  

Franklin og Strathern har været to af de centrale antropologiske 
feminister, der har været med til at revitalisere slægtskabsforskningen i 
antropologien med udgangspunkt i analyser af assisteret befrugtning. 
Strathern tog bl.a. problemstillingen op i ”Reproducing the Future: Anthro-
pology, Kinship, and the New Reproductive Technologies” (1992) ved at sam-
menligne slægtskabsopfattelser i Malaysia med de, der kom til udtryk i 
England efter indførelsen af assisteret befrugtning. Det var også det 
centrale tema i Franklins ”Embodied Progress: A Cultural Account of Assi-
sted Conception” (1997).  

Assisteret befrugtning har spillet en central rolle i revitaliseringen 
af slægtskabsdiskussionerne inden for den (feministiske) antropologi, 
fordi teknologien udfordrer den heteroseksuelle kernefamilie og åbner 
op for nye familieformer. Fx bliver biologisk slægtskab udfordret, ef-
tersom ægdonation kan føre til to forskellige former for biologiske 
mødre – både hende, der er bærer af graviditeten, og hende, der har 
doneret ægget. Teknologien er herved med til at synliggøre og proble-
matisere de normaliserede kulturelle konventioner, der er knyttet til 
slægtskab. Det bliver særligt tydeligt, hvordan man i mange lande har 
organiseret slægtskab ved hjælp af biologiske relationer40. Det er ele-

                                                 
40 Spørgsmålet om genetik og forplantningsteknologierne er, med udviklingen af de 
nyere teknologier, som pre-implantations genetisk diagnostik (PGD), i stigende grad 
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menter, der er blevet opfattet som centrale i tidligere studier af assiste-
ret befrugtning i Sverige, Lundin (1997), Danmark, Tjørnhøj-Thomsen 
(1999a), Egypten, Inhorn (2003), Israel, Kahn (2000), USA, Becker 
(2000) og Cussins (1998a)/Thompson (2001, 2005) og England, Frank-
lin (1997).  

De tidligere slægtskabsanalyser viser samtidigt, at naturaliseringer 
og normaliseringer kommer til udtryk på forskellige måder i de forskel-
lige lande. Fx bliver de formet af, i hvilken grad sundhedssystemet er 
privatiseret, og af hvorvidt fertilitetsbehandlingen er en vare. I et sam-
fund som det amerikanske, der har et privatfinansieret sygehusvæsen, 
har det ført til, at adgangen til teknologien er knyttet til indtægt og sy-
geforsikring. Fordi det er et forbrugerorienteret system, sættes græn-
serne for de mulige slægtskabsformer også anderledes, hvorfor lesbiske 
og enlige mange steder kan blive behandlet.  

I Danmark og Sverige kommer spørgsmål om seksualitet og fa-
milieopfattelser på spil, fordi de juridiske reguleringer har medført, at 
enlige og lesbiske har haft begrænset adgang til teknologierne. Med an-
dre ord åbner analyser af slægtskab og køn, i relation til anvendelsen af 
de nye reproduktionsteknologier, op for en række af de normer, der er 
med til at forme det pågældende samfund. 

Ligesom radikalfeminismens position og de tidligere feministiske 
kritikere af radikalfeminismen kan ses som udtryk for udviklingen in-
den for kønsforskningen, så har de senere analyser af de nye forplant-
ningsteknologier været en drivende kraft i den teoretiske begrebsudvik-
ling, knyttet både til slægtskab og køn. Det understreger Franklin i ar-
tiklen ”Bioligization Revisited: Kinship Theory in the Context of the New Biolo-
gies” (2001), hvor hun laver en oversigtsanalyse af, hvordan diskussio-
nerne inden for kønsforskning og den antropologiske slægtskabsforsk-
ning på forskellige måder i samspil har udviklet sig bl.a. i forhold til de 
nye forplantningsteknologier.  

Hun viser, hvordan diskussionerne om køn og slægtskab kan 
forstås i relation til natur/kultur, og hvordan diskussionerne om køn 
og slægtskab er nært knyttet og har været det helt tilbage til ”jomfru-

                                                                                                                
blevet relevante at analysere. Det er en teknologi, hvor embryoner skabt ved hjælp af 
IVF, genetisk testes for sygdomsbærende gener eller køn, se Franklin og Roberts 
(2001) og Schwennesen (2004)  
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fødseldebatten” 41. Det er en debat, der foregik blandt antropologer, og 
som gik ud på at finde forklaringer på, hvorfor mange af de befolknin-
ger, som antropologer gennem tiden har analyseret, ikke har opfattet, 
at manden har en aktiv rolle i tilblivelsen af børn42.  

I Franklins analyse af ”jomfrufødseldebatten” beskriver hun, 
hvordan slægtskabs- og kønsopfattelser er blevet anvendt til at re-
konstituere hinanden ved at blive påfyldt et biologistisk indhold. Det er 
bl.a. sket, fordi det fysiske faderskab blev opfattet som et centralt soci-
alt organiserende princip i antropologien, Franklin (1997:17-72, 
1998:102-105, 2001:305-307)43. For en antropolog fra vesten kunne det 
derfor være svært at forstå, at man i et samfund ikke baserede samfun-
det på dette princip, og ikke knyttede manden til tilblivelsen af børn.  

De nyere feministiske/antropologiske slægtskabsanalyser har 
bl.a. inspireret Butler til at omskrive kønsbegrebet. Franklin forklarer: 

” In Gender Trouble (1990), Judith Butler took direct inspiration from 
feminist anthropology to recast the relation of sex to gender, or biol-
ogy to embodyment, in what remains one of the most influential ”de-
naturalizations” of biological facts to emerge from within feminist 
scholarship in the 1990s (…) Butler proposes a model that radically 
repositions allegedly natural facts as an effect of gender categories, 
rather than the reverse” Franklin (2001:309-310).” 

Butlers analyse har efterfølgende været helt grundlæggende for den so-
cialkonstruktionistiske kønsforskning, og har været med til at denatura-
lisere biologiske forklaringsmodeller både af køn og slægtskab. Hun har 
derfor spillet en vigtig rolle i den feministiske forhandling af na-
tur/kultur-distinktionen. 

Den nye antropologiske slægtskabsforskning, herunder den, der 
inkluderer analyser af de nye forplantningsteknologier, har med andre 
ord bidraget til den feministiske begrebsanalyse af køn, fordi den har 
vist, hvor centrale de biologistiske slægtskabskonstruktioner har været 

                                                 
41 Franklin udfører en indgående analyse af jomfrufødseldebatten, og inspireret af 
Collier og Yanagisako (1987) beskriver hun, hvordan køn og slægtskab er blevet op-
fattet og defineret i samspil.  
42 Franklin har i en række andre artikler analyseret og diskuteret natur/kultur pro-
blematikken i forhold til de nye forplantningsteknologier og inkluderet analyser både 
af IVF i mediebilledet, Franklin (1990), Jurrasic Parc, Franklin (2000) og senest i rela-
tion til PGD, se Franklin og Roberts (2001) 
43 Franklin baserer sin diskussion på den anglosaxiske antropologi. Eftersom den og-
så spiller en central rolle i Danmark og Sverige, laver jeg ikke en distinktion mellem 
anglosaxisk, kontinental eller skandinavisk forskning. 
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for en fastholdelse af patriarkalske strukturer, der går igen fra kristen-
dommen til de eksisterende samfundsmæssige magtforhold i dag.  

Ny materialistisk teori 

Selvom flere af de etnografiske studier inkluderer nogle observationer 
fra fertilitetsklinikkerne, så har fokuset, blandt de fleste af de tidligere 
nævnte studier, været at analysere, hvordan kvinder og mænd oplevede 
den behandling, de har været igennem, se fx Tjørnhøj-Thomsen 
(1999a), Kahn (2000), Inhorn (2003). Det er hovedsageligt Cus-
sins/Thompson, der i sine analyser inkluderer observationer fra klinik-
kerne, se Cussins (1996, 1998a, 1998b, 1998c)/Thompson (2001, 
2005).  

Det skyldes, at en stor del af studierne, der forholder sig til slægt-
skab og køn, har handlet om at undersøge repræsentationer og diskur-
ser. Cussins/Thompson er den eneste, der for alvor har analyseret, 
hvad der konkret sker i mødet mellem teknologi og mennesker. Med 
andre ord har størstedelen af de senere studier, jeg har diskuteret, været 
skrevet inden for et socialkonstruktionistisk perspektiv, mens Cus-
sins/Thompson også trækker på og skriver sig ind i de teoretiske tradi-
tioner, der findes inden for science and technology studies (STS).  

Cussins/Thompson tager mange af de samme problemstillinger 
op som fx Franklin, Tjørnhøj-Thomsen, Becker mv. Cus-
sins/Thompsons fokus for analyserne er dog lidt anderledes, fordi hun 
interesserer sig for de komplekse forhold og måder agens kommer til 
udtryk på under ”produktionen” af kommende forældre på fertilitets-
klinikker, Cussins (1998a,1998b)/Thompson (2005).  

Dette fokus har optaget hende af to grunde. For det første viser 
hun, at kvindelige patienter ikke, som den tidligere feministiske kritik 
beskrev, ensidigt lader sig objektgøre for det patriarkalske medicinske 
blik. I sit studie illustrerer hun, at den måde hvorpå subjekt- og objekt-
positioner og agens kommer til udtryk, er mere komplekst og kontek-
stuelt baseret.  

For det andet får Thompson i sine analyser beskrevet, hvordan 
agens kommer til udtryk i samspil med både teknologi, slægtskab, etni-
citet, køn, normaliserings- og naturaliseringsprocesser, samtidig med at 
hun fastholder sit analytiske fokus på den menneskelige agens og de 
subjektpositioner, der anvendes af de mulige forældre. Dette fokus er 
også et bidrag til ANT traditionen, der er udviklet inden for science 
and technology studies. Hendes analyser af patienter, knyttet til tekno-
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logi i en klinisk kontekst, kan derfor ses som en videreudvikling af 
ANT traditionen. Hun fastholder interessen for materialitet, men bry-
der med det føromtalte symmetriprincip. Samtidig genindfører hun et 
fokus på subjektpositioner og de hierarkier, der finder sted i mødet 
med teknologien blandt de humane aktører.  

Thompsons interesse for, hvad der sker med patienterne i mødet 
med teknologien, gør at hendes analytiske forhandling af natur/kultur-
distinktionen adskiller sig fra en del af de andre studier. Det skyldes at 
hun som Haraway opfordrer til at inkludere materialitetens agens. Det-
te ændrede fokus har samtidig betydning for, hvordan hun begrebslig-
gør køn. Samtidig med at hun bygger på Butlers problematisering af 
den heteroseksuelle normativitet, så tilskriver hun køn en materialitet, 
der ikke kun er formet af diskurser, men også af materialitetens agens.  

Det er denne bevægelse, jeg i mit studie har været stærkt inspire-
ret af. Samtidig med at jeg fastholder interessen for diskursbegrebet, er 
jeg hovedsageligt interesseret i, hvordan materialitetens agens får be-
tydning i mødet med diskurser, under de skabelser, der finder sted i 
sædbanker og fertilitetsklinikker.  

I min hidtidige kartografi over feministisk forskning har jeg ikke 
diskuteret de analyser af visuelle repræsentationer, der er udført i rela-
tion til assisteret befrugtning. Det skyldes, at denne kobling kun har 
været lavet i begrænset omfang og hovedsageligt af visuelle fremstillin-
ger om assisteret befrugtning i medierne. Squier har fx i ”Babies in Bott-
les: Twentieth-Century Visions of Reproductive Technology” (1994) analyseret 
en række af de visuelle fremstillinger, som begrebet ”reagensglasbørn” har 
medført i medier. I de etnografiske studier er der derimod ikke blevet 
inkluderet analyser af betydningen af visualiseringsteknologierne eller 
de visuelle repræsentationer, der anvendes som reklamer og informati-
onsmaterialer rettet mod patienter og personale. Til gengæld er der fo-
retaget en række studier af ultralydsscanning og visuelle repræsentatio-
ner af fostre, som jeg har ladet mig inspirere af og følgende vil diskute-
re. Den allerede eksisterende feministiske forskning af ultralydsscan-
ninger og lignende visualiseringsteknologier er et forskningsfelt, der på 
mange måder åbner op for de samme problemstillinger omkring for-
handlinger af natur/kultur, som assisteret befrugtning gør. I det føl-
gende afsnit diskuterer jeg dog radikalfeminister, socialkonstruktio-
nister og ny materialistisk teori samlet. 



 43

Feministiske syn på visualiseringsteknologien i 
forplantningsøjemed 

Selvom visualiseringsteknologierne ikke har været analyseret indgående 
i forhold til anvendelsen af IVF, så har feministiske analyser spillet en 
vigtig rolle i analyser af visualiseringsteknologier, herunder ultralyds-
scanninger og gengivelser af fostre. Det skyldes ikke mindst, at repræ-
sentationer af det ufødte liv hurtigt blev inkluderet i abortmodstander-
nes kampagner særligt i USA. De har bl.a. anvendt Lennart Nilssons 
visualiseringer af tilblivelsen af et barn44, såvel som ultralydsscannings-
billeder, hvilket har formet genstandsfeltet for en række af de feministi-
ske analyser. Indirekte har abortmodstanden derfor været med til at 
forme det feministiske fokus på fremstillinger af embryonet/fostret i 
forhold til synet på kvindens krop. Samtidig har den gynækologiske 
praksis (herunder anvendelsen af ultralydsscanning som prænatal diag-
nose) og en bredere anvendelse af fostret som ikon i populærkulturen 
været et felt for stor feministisk intervention og diskussion, se fx Pet-
chesky (1987), Price (1990), Taylor (1992, 1998, 2000, 2004), Duden 
(1993, 1999), Mitchell og Georges (1998, 2000), Kvande (2000), Mor-
gan (2000), Saetnan (2000), Mitchell (2001), Lykke og Bryld (2002), 
Van Dijck (2005).  

Historikeren Barbara Duden, der indtager en kritisk holdning til 
visualiseringsteknologierne, har fx analyseret de politiske konsekvenser, 
som repræsentationer af fostret har fået for kvinder. I en historisk ana-
lyse argumenterer hun for, at visualiseringsteknologierne har været med 
til at skabe en ny forståelse af det ufødte barn, der næst efter den blå 
klode er blevet det vigtigste symbol for liv, Duden (1993:110). 

Visualiseringerne kan, i disse fremstillinger, være med til at ”ule-
gemliggøre kvinden” ved at konstruere fostret som et frit flydende sub-
jekt, hvilket Dudens titel ”Disembodying Women” (1993) understreger. 
Det er en position, som samtidig er blevet problematiseret af andre 
feminister. Som Morgan beskriver med udgangspunkt i et etnografisk 
studie fra Ecuador, er denne konstruktion ikke en universal anvendelse 
af teknologien, Morgan (2000:364). Nogle steder anvendes de visuelle 
repræsentationer ikke for at moderen skal knytte sig til barnet, men 
blot som et lægeligt værktøj. Det understreges ligeledes af Mitchell og 
Georges (2000:394-398) i en græsk kontekst.  

                                                 
44 Lennart Nilsson har gennem tiden lavet flere film og bogen ”Et barn bliver til”. I 
2003 udkom bogen i 7. udgave på dansk.  
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Ligesom analyserne af assisteret befrugtning er analyser af visua-
liseringer via ultralydsscanninger, særligt blevet udført i USA. På bag-
grund af abortdiskussionerne og den tidligere feministiske kritik af, 
hvordan medikaliseringen har ført til, at kvindens krop objektgøres, har 
der været et fokus på, hvilken betydning fremstillingen af fostret som 
uafhængigt objekt kan have. Derfor er populærkulturelle fremstillinger 
blevet analyseret både for deres rolle i samfundet og fra en forståelse 
af, hvordan kvinder oplever anvendelsen af ultralydsteknologien. 

Petchesky åbner i sin banebrydende artikel ”Foetal Images: The Po-
wer of Visual Culture in the Politics of Reproduction” (1987) op for, at ultra-
lydsscanninger som visualiseringsteknologi kan anvendes og opleves 
meget forskelligt af kvinder, alt afhængig af hvilken baggrund de har. 
Hun understreger, at mange sætter pris på visualiseringerne, ikke 
mindst fordi det skaber mulighed for ”bonding” (1987:72). Samtidig 
viser hun ved hjælp af en kulturanalyse af antiabortfilmen ”The Silent 
Scream”, hvordan visualiseringer af fostre, bl.a. via ultralyd i USA, an-
vendes i den politiske kamp. Ultralydsbillederne bruges politisk til at 
tilskrive fostret identitet. Taylor og Petchesky viser i deres analyser, at 
det er en film og en politisk kampagne, som grundlæggende er mod-
sætningsfyldt, eftersom teknologiens formål er at diagnosticere handi-
cap, der kan føre til abort, Taylor (1998). Taylor bygger samtidig videre 
på Petcehskys analyse af, hvordan kvinder og mænd anvender ultra-
lydsscanningerne til at stimulere en vigtig ”bonding” mellem forældre-
ne og det ufødte barn. Det er en opfattelse, der har åbnet op for en ik-
ke-medicinsk forbrugerorienteret anvendelse, hvor kvinder får lavet vi-
deofilm eller taget de første portrætter til albummet, Taylor (1998:29-
35). Det er en brug af teknologien, der mange steder i verden har ud-
viklet sig til at private ultralydsklinikker er åbnet. De tilbyder bl.a. vi-
deooptagelser af ultralydsscanningerne som man kan tage med hjem 
som souvenir. I Holland betegnes disse klinikker ifølge van Dijck som 
”ultrasound-for-fun clinics”, van Dijck (2005:110)45.  

Taylor argumenterer, med udgangspunkt i teknologiens store 
succes blandt kvinder, for at brugen af ultralydsscanninger handler om 
andet og mere end ”bonding”. Hun understreger, at fostret i marxistisk 
forstand er blevet en fetich, der både kan konsumeres og konsumere 
gennem køb af billeder. Konsumeres gennem køb af billeder af fostret 
og konsumere, når kønnet af fostret er blevet defineret, og den vor-
                                                 
45 I Danmark er der også privatklinikker der tilbyder scanninger. Se fx 
http://www.graviditetsscanning.dk/, http://www.almaklinikken.dk/, http://www.ul 
tra lydklinikken.dk/ 
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dende mor derfor for alvor kan starte forbruget på vegne af det kom-
mende barn. Ultralydsscanningens succes skal derfor i Taylors analyse 
ses i lyset af teknologiens centrale rolle i et forbrugs- og forbrugerori-
enteret land som USA, hvor natur/kultur-distinktionen ikke er et pro-
blem, når teknologien kan tage del i skabelsen af fremtids forbruger-
drømme, Taylor (2004)46.  

Barad har, med udgangspunkt i sin ny materialistiske teori agential 
realism, videreudviklet forståelsen af ultralydsscanneren ved, i modsæt-
ning til de førnævnte teoretikere, ikke blot at analysere visualiseringerne 
og de betydninger de har for patienter og personale. Barads tilgang har 
været at udføre en analyse af en ultralydsscanning fra ultralydsscanne-
rens perspektiv, Barad (1998). Fra teknologiens perspektiv undersøger 
hun ikke blot de billeder, der skabes, men de kulturelle, teknologiske, 
politiske og materielle sammenhænge der tager form. Teorien fanger og 
forskyder, hvordan man kan se objekt og subjekt, ansvar, handling, po-
litik og det relationelle forhold mellem kvindens krop, lægen, fostret og 
teknologi.  

Barads analyse åbner op for at betragte skabelse og teknologiens 
rolle på en anden måde end ved udelukkende at se fostret som et uaf-
hængigt handlende subjekt, hvilket det i situationen ikke kan være. Un-
der ultralydsscanningen skabes fostret i praksis gennem lægen, kvinden, 
fostret og teknologiens samspil. Ved at analysere de komplekse relatio-
ner mellem teknologi, kroppe og mennesker peger Barad på, at de ana-
lyser, der entydigt fastholder, at teknologien skaber fosteret som sub-
jekt og kvinden som objekt, er med til at rekonstituere netop denne 
konstruktion. Ved at undersøge samspillet mellem materialitet og di-
skurser åbnes der op for andre politiske potentialer.  

Eftersom visualiseringsteknologierne spiller en betydningsfuld 
rolle under skabelsesprocesserne på fertilitetsklinikkerne, tager jeg i 
mine analyser afsæt i denne del af den feministiske litteratur, ikke 
mindst i Barad. Samtidig med at jeg er enig med hende i betydningen af 
at inkludere materialitetens agens, så er det vigtigt også at analysere de 
kulturelle (visuelle) repræsentationer. De spiller også en betydningsfuld 
rolle bl.a. i politiske beslutningsprocesser. Med andre ord er det vigtigt, 
både at kunne forholde sig til teknologien i funktion, og de repræsenta-

                                                 
46 Petchesky argumenterede også i sin tidlige artikel fra 1987 for, at fostret kan ses 
som en fetich. I Taylors analyse af de forskellige former for konsumption, billederne 
anvendes i, udvides og nuanceres denne opfattelse, Taylor (2004). 
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tioner som anvendes og cirkuleres og skaber nye skabelsesberetninger i 
folks bevidsthed. 

I mine øjne er der ingen tvivl om, at særligt feministiske kultur-
studier har bidraget til forståelsen af, hvilken betydning visualiserings-
teknologierne har fået for politiske dagsordener og normer. Desværre 
er der ofte en faglig skillelinje der medfører, at analyser af billeder og 
film ikke bliver integreret i analyserne inden for den mere samfunds-
faglige (bl.a. etnografiske) del af forskningen. Dette har ikke mindst 
været tilfældet i analyserne af assisteret befrugtning, hvor størstedelen 
af de undersøgelser, der har fundet sted de senere år, er interviewbase-
rede, og ikke knyttes til de billeder, som personale og patienter anven-
der og omgiver sig med på klinikkerne47.  

Analyser af ultralydsscanning som teknologi knyttet til gravidi-
tetsscanninger har åbnet op for og illustreret, hvor metodisk frugtbar 
inklusionen af visuelle repræsentationer er i analyser. Det skyldes ikke 
mindst, at teknologien i sig selv, som Taylor understreger, er paradok-
sal, fordi den er udviklet til at finde problemer på fostret, som kan føre 
til abort, samtidig med at den anvendes af ”pro life bevægelsen” i kam-
pen mod abort. De stærke visuelle repræsentationer som den ameri-
kanske ”pro life bevægelse” har anvendt i deres kampagner, har analy-
tisk set været næsten uundgåelige at komme uden om i de forskellige 
studier af teknologien. 

Det illustrerer Petchesky i sin artikel tilbage fra (1987), men sær-
ligt Taylors arbejde, der inkluderer et meget stort mangfoldigt materia-
le, inklusiv observationer, interview med patienter og personale, der 
udfører scanninger såvel som repræsentationer fra medier og reklamer. 
Det er et materiale, der skaber mulighed for at forstå, hvordan visuelle 
repræsentationer i populærkultur og i en specifik medicinsk praksis 
formes gensidigt. Samtidig peger Barads analyse af ultralydsscanninger, 
via at gå ind i teknologien og se analysen fra dette udgangspunkt, på 
andre muligheder for at forstå mødet mellem teknologi og krop. Lige-
som Cussins/Thompsons analyser af IVF, skaber det rum for også at 
undersøge materialitetens agens i forhandlinger af natur/kultur, en di-

                                                 
47Jeg mener, at det generelt er et problem inden for samfundsvidenskaben at man 
ikke i højere udstrækning integrerer visuelle repræsentationer. Det kan skyldes, at der 
er få samfundsvidenskabeligt trænede forskere, der rent metodisk har beskæftiget sig 
med at inkludere analyser af visuelt materiale. I ”Situational Analysis: Grounded Theory 
After the Postmodern Turn” (2005:2005-206) nævner Clarke dette som et problem og 
opfordrer til, at man i højere grad inkluderer visuelle repræsentationer.  
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mension det er svært at inkludere, når genstandsfeltet er repræsentatio-
ner.  

Analyserne af visuelle teknologier åbner, som analyserne af assi-
steret befrugtning, op for forhandlinger af natur/kultur. Ultralydsscan-
ninger har spillet en central rolle, fordi visualiseringerne tydeliggør liv, 
der kan udvikle sig eller blive fjernet, enten fordi det er uønsket, eller 
fosteret defineres som unormalt.  

I min kommende analyse af skabelser af æg, sæd og embryoner, 
vil jeg gå nærmere ind i visualiseringsteknologiens mangfoldige anven-
delser under skabelsesprocesserne på fertilitetsklinikkerne. Det skyldes 
ikke mindst, som de tidligere analyser inden for dette felt synliggør, at 
visuelle repræsentationer og den teknologi der ligger bag, åbner op for 
stærke følelser, og medierer relationen mellem teknologi, kroppe, 
kønsceller og humane aktører.  

Opsamling  

I dette kapitel har jeg beskrevet de diskussioner, der har fundet sted in-
den for den feministiske forskning omkring anvendelsen af assisteret 
befrugtning og ultralydsscanning. Min kartografi over de feministiske 
tilgange til anvendelsen af de nye forplantningsteknologier, giver sam-
tidig et indblik i forskellige måder, som natur/kultur-distinktionen er 
blevet diskuteret på blandt feminister. 

 Diskussionerne om forplantningsteknologierne har været centra-
le blandt feminister, fordi de bringer grundlæggende politiske spørgs-
mål op om skabelsen og afslutning af liv. Det er spørgsmål, der nød-
vendiggør refleksioner over, på hvilke præmisser teknologierne kan an-
vendes, og hvilke konsekvenser teknologierne kan få for de kvinder der 
anvender dem.  

I mine øjne viser kartografien, at assisteret befrugtning og ultra-
lydsscanninger har været og er frugtbare analytiske punktnedslag, fordi 
teknologien udfordrer opfattelser af natur/kultur-distinktionen. Derfor 
har de feministiske analyser af forplantningsteknologien genereret nye 
teoretiske og metodiske tilgange. Det har bl.a. ført til, at de to centrale 
begreber slægtskab og køn, er blevet diskuteret blandt feminister. Det 
er diskussioner, der har haft betydning på forskellige måder. Fx har so-
cialkonstruktionismen ført til et vigtigt opgør med de essentialiserede 
køns- og slægtskabsforståelser. Med udgangspunkt i dette opgør har 
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den ny materialistiske feministiske teori arbejdet med at inkludere ma-
terialitetens agens som betydningsgivende.  

Samtidig har de feministiske diskussioner om de nye forplant-
ningsteknologier åbnet op for udviklingen af begreber, der skaber mu-
lighed for at undersøge forholdet mellem mennesker og teknologi, 
herunder forhandlinger af natur/kultur, på nye måder. Jeg tænker her 
både på Haraways figurationer, og Cussins/Thompsons udvikling af, 
hvordan agens kan forstås.  

Det er samtidig et felt, der reflekterer kønsforskningens tværvi-
denskabelige udgangspunkt, hvilket skaber gode muligheder for at ud-
vikle nye metoder, hvor analyser af visuelle repræsentationer kombine-
res med analyser af tekster og etnografisk materiale.  

På baggrund af min særlige interesse for mødet mellem materiali-
tetens agens og diskurser er jeg, som det er kommet frem, på forskelli-
ge måder blevet inspireret af den feministiske ny materialistiske teori, 
særligt Barad, Taylor, Haraway og Thompson. I min udvikling af et be-
grebsapparat til at analysere de konkrete skabelser, der opstår ud fra, 
hvad jeg beskriver som forhandlinger mellem natur og kultur, har jeg 
bl.a. inspireret af Barad og Thompson udviklet en analytisk tilgang, der 
baserer sig på performance og perfomativitetsteori. I Kapitel 4 ”Perfor-
mative skabelser – en introduktion til analytiske begreber, sædbanker og fertilitets-
kliniker” folder jeg dette teoretisk funderede begrebsapparat ud.  

Selvom jeg i denne afhandling lægger mig tæt op af den femini-
stisk inspirerede etnografi inden for feministiske videnskabs- og tekno-
logistudier, så trækker jeg også på andre disciplinære og teoretiske til-
gange. For det første er jeg inspireret af kulturstudier, der, i modsæt-
ning til meget af den etnografiske forskning, tager det visuelle alvorligt. 
For det andet har jeg også ladet mig inspirere af den mere litterære ana-
lytiske tilgang til de nye forplantningsteknologier. For det tredje, selv-
om jeg har et teknologisyn, der adskiller sig kraftigt fra den radikalfe-
ministiske position, så har jeg sympati for den tidligere feministiske 
forsknings grundlæggende retfærdighedsprojekt, der er baggrunden for 
deres teknofobe udgangspunkt.  

I det følgende Kapitel 3 vil jeg forklare, hvordan jeg  inspireret af 
den tidligere feministiske forskning, har udviklet en metode til at ind-
samle og analysere et materiale, der gør det muligt at få indsigt i, hvor-
dan skabelsesprocesser finder sted i mødet mellem materiel agens og 
diskurser.  
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Kapitel 3 

Skabelsesberetninger som 
 undersøgelsesmetode 

Indledning 

I udviklingen af mit forskningsdesign har jeg som beskrevet i sidste ka-
pitel været inspireret af de tidligere feministiske studier omhandlende 
de nye forplantningsteknologier. De tidligere undersøgelser giver dog 
ikke svar på, hvordan man metodisk kan undersøge materielt-
diskursive skabelsesprocesser.  

For at belyse denne problematik, har jeg måtte udvikle en meto-
de, der skaber mulighed for at udføre ”thick analysis”. Det er et begreb 
der ifølge Clarke kan ses som en parallel til Geertz begreb ”thick descrip-
tion”, se Geertz (1973: 3-30)48. Hvor ”thick description” handler om at ud-
føre et detaljeret etnografisk studie, der åbner op for forskellige tolk-
ninger, så er pointen med ”thick analysis” at designe studiet, så man un-
der sin analyse inkluderer så mange elementer og positioner som mu-
ligt. Det skaber mulighed for senere under analysen at understrege de 
forskellige positioner og relationelle forhold, man undersøger, se Clar-
ke (2005:xxiii)49. For mig har dette perspektiv formet min metodiske 
indgang til, hvordan jeg ville undersøge skabelser knyttet til æg, sæd og 
embryoner på sædbanker og fertilitetsklinikker.  

I dette kapitel vil jeg beskrive, hvordan jeg ved hjælp af den et-
nografiske metode er gået til værks for at kunne analysere skabelses-
processer ved hjælp af mangfoldige former for skabelsesberetninger. 

Forsker som medskaber  

I de tidligere kapitler fremlagde jeg forskellige grunde til, at jeg interes-
serer mig for skabelse. Jeg nævnte heriblandt, at forståelsen af forhol-

                                                 
48 Selvom det oftest er Geertz der beskrives som den antropolog der har udviklet be-
grebet “Thick description”, så beskriver han i ”The Interpretation of Cultures” (1973:6) at 
Gilbert Ryle har udviklet begrebet.  
49 Begrebet ”thick analysis” er et begreb som Clarke har fra Fosket, J. R (2002): Breast 
Cancer Risk and the Politics of Prevention: Analysis of a Clinical Trial. Doctoral dissertation 
in Sociology, University of California San Francisco, se Clarke (2005:xxiii) 
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det mellem natur og kultur er nært knyttet til videnskabsteoretiske 
overvejelser om, hvordan man kan skabe viden.  

Det skyldes bl.a. den disciplinære opdeling mellem humaniora, 
samfundsvidenskab og naturvidenskab, der har ført til, at man i den ny 
materialistiske teori har reflekteret og problematiseret den reduktio-
nisme, der er opstået indenfor forskellige videnskabelige discipliner50.  

Den feministiske kritiks kernepunkt er dog ikke blot de fag-
disciplinære opdelinger, der er skyld i, at der er koblinger mellem fx 
materiel agens og diskurser man ikke har fået øje på og analyseret. Det 
handler samtidig grundlæggende om, hvordan det er muligt at opnå vi-
den, og hvilken rolle forskeren spiller i denne proces. I den feministi-
ske videnskabsteori og metodologi har spørgsmål om, hvordan magt-
forhold kommer til udtryk under vidensproduktion, spillet en central 
rolle. Det er en diskussion, der ellers har været usynliggjort bl.a. i posi-
tivismen. Blandt en del kvindelige (feministiske) forskere har refleksio-
ner om magtrelationer, herunder de magtforhold, der er med til at 
forme forskerpositionen, været oplagte, fordi kvinder historisk set har 
haft ringere adgang til magt og ressourcer. Vidensproduktionen har ik-
ke mindst spillet en rolle for, hvordan adgang til ressourcer er blevet 
fordelt. Et eksempel er, at mange kvinder har haft sværere ved at få ad-
gang til uddannelse og mulighed for at forske end mænd51. 

                                                 
50 Latour viser i “We Have Never Been Modern” (1993), at den disciplinære opdeling har 
ført til reduktionisme. I samfundsvidenskaben har det medført, at handling er reduce-
ret til ”det sociale”. Inden for naturvidenskaben har det været muligt at etablere en 
opfattelse af, at forskere er neutrale. Dvs. at politik, kulturelle forestillinger og sociale 
relationer ikke opfattes som noget, der har betydning for forskningen. I forhold til 
kønsforskningen er de faglige opdelinger mellem naturvidenskab, samfundsvidenskab 
og humaniora kommet til udtryk i de mange overvejelser og teoretiske refleksioner 
om, hvordan køn kan begrebsliggøres. De disciplinære opdelinger har som beskrevet, 
tidligere været med til at forme adskillelsen mellem biologisk og socialt køn, hvilket fx 
kommer til udtryk i de anglosaxiske og svenske definitioner, hvor sex/gender distink-
tionen og genus/kön anvendes.  
51 Læser man Woolfs klassiker ”Eget Værelse” (1994) synliggøres det, at det ikke tidli-
gere har været normen at kvinder havde tid, ro og plads til at producere viden og 
skrive bøger. Harding er en af de feministiske filosoffer, der har reflekteret over hvad 
kvinders marginalisering har betydet for udviklingen af feministiske videnskabsteore-
tiske positioner. Hun har været en af frontfigurerne i udviklingen af en feministisk 
(videnskabs)teori og har været primus motor i udviklingen af standpunkts feminis-
men. Derudover har hun udviklet et nyt objektivitetsbegreb, som hun kalder ”strong 
objectivity”, se Harding (1986 og 1991). Det er en diskussion, der også er blevet udvik-
let af de kvinder der ikke er hvide. Patricia Hill Collins har fx formuleret en position 
hun beskriver som ”from the outsider within”. Det er en position, der giver indsigt i, 
hvordan vidensskabelse struktureres gennem forskellige former for magtrelationer, 
der både er knyttet til køn og etnicitet, Hill Collins (1991). Inden for antropologien er 
lignende diskussioner opstået, både som del af de feministiske diskussioner, men også 



 51

Derfor har disse diskussioner især ført til en problematisering af 
et af de mest betydningsfulde videnskabsteoretiske paradigmer – posi-
tivismen, der spiller en central rolle inden for samfunds- og naturvi-
denskaberne. Det er med andre ord, ontologiske og epistemologiske 
spørgsmål, der åbner sig, når man kigger nærmere på de former for re-
duktionisme, der forskningsmæssigt finder sted i de forskellige discipli-
ner52.  

Kritikken er særligt gået på den måde, hvorpå positivismen, defi-
nerer og forstår objektivitetsbegrebet og forskersubjektet53, herunder 
begreberne ”validitet”54 og ”reliabilitet”55 og forestillingen om, at man 
under vidensproduktion kan opnå en reproducerbar viden i form af en 
entydig sandhed56. 

                                                                                                                
i tilknytning til den postkoloniale kritik, i samspil med, at poststrukturalististisk teori 
vandt indpas. Med andre ord opstod der en repræsentationskrise i midten af 
1980’erne, se fx Marcus & Fischer (1986), Clifford & Marcus (1986) Abu-Lughod 
(1991), Olesen (2000), Gupta og Ferguson (1997), Olwig og Hastrup (1997). Det er 
overvejelser der samtidig har haft konkret betydning for, hvordan man skriver etno-
grafiske tekster, se Clifford og Marcus (1986), Van Maanen (1988), Wolf (1992), 
Visweswaran (1994) Lather og Smithies (1997), Richardson (1997, 2000), Krøjer 
(2003).  
52 Denne problemstilling har været berørt fra forskellige sider både fra naturviden-
skabsfolk og samfundsvidenskaberne. Bohr gjorde bl.a. op med adskillelsen mellem 
forskeren og genstandsfeltet, se Barad (2003:813-818) Inden for science and techno-
logy studies har dette været et centralt problem. Shapin og Schaffer (1985) har bl.a. 
lavet en historisk analyse, hvor de beskriver, hvordan eksisterende forestillinger om 
neutralitet og forskerposition historisk set er udviklet, se også Shapin (1988). Latour 
har i sin analyse af Pasteur illustreret, hvordan videnskab er nært koblet til politik, La-
tour (1988), og særligt inden for den feministiske del af science and technology studi-
es viser fx Haraway og Harding, hvordan køn, etnicitet, politik mm. spiller ind i vi-
densproduktion, Haraway (1989, 1991a, 1991b, 1992, 1995, 1997, 1999) Harding 
(1986, 1991, 1998). 
53 Den positivistiske definition af objektivitet bygger på en forestilling om, at forske-
ren kan indtage en neutral og distanceret position til sit genstandsfelt. 
54 ”Validitetsbegrebet” indeholder to underbegreber: ”gyldighed”, der skal illustrere sam-
menhæng mellem det empiriske og det teoretiske niveau, og ”relevans”, der siger noget 
om, hvor relevant det empiriske variabeludvalg er for problemstillingen Andersen og 
Enderud (1990:82-83) 
55 ”Reliabilitet” angiver, i hvor høj grad resultaterne fra et måleinstrument eller en må-
lemetode påvirkes af tilfældigheder, eller udtrykt anderledes – med hvilken sikkerhed 
man måler det, man ønsker at måle, Andersen og Enderud (1990:82-83 ) 
56 Det er ikke blot Haraway der har gjort op med objektivitetsbegrebet og herigen-
nem ligeledes muligheden for at producere en entydig sandhed. Opgøret med mulig-
heden for at finde entydige sandheder er fx helt grundlæggende i Nietzsche, se fx 
“Moralens Oprindelse: Et Stridsskrift” (1993). Entydige sandheder er også i udpræget 
grad blevet problematiseret af Foucault i relation til det, han definerer som humanvi-
denskaberne, se Foucault ”The Archeology of Knowledge” (1995) og “The Order of Things: 
An Archeology of the Human Sciences” (1997). Denne problematisering af entydige sand-
heder diskuteres også i relation til naturvidenskaberne inden for feltet science and 



52 

Det skyldes at den neutralitet som forskeren forventes at leve op 
til, af flere grunde er problematisk. Haraway har argumenteret for, at 
det positivistiske vidensparadigmes selvopfattelse af at være neutral er 
dybt problematisk. Hun mener ikke, at der findes et privilegeret sted, 
hvorfra man kan opnå en neutral distance. Forskning kan ikke være 
værdineutralt. Haraway beskriver den forsker der forsøger at skjule sig 
selv, sine opfattelser og den påvirkning på forskningen som vedkom-
mende ikke kan undgå at have, som at vedkommende udfører ”the god-
trick”. Det betyder at man som forsker positionerer sig, så man kan se 
uden at blive set, Haraway (1991a:189-195). Ved at indtage ”god-trick 
positionen”, som det positivistiske objektivitetsbegreb lægger op til, 
skabes der mulighed for, at man som forsker ikke bliver ansvarliggjort 
for den viden og teknovidenskabelige produktion, man er med til at 
skabe. Herved usynliggøres de politiske, sociale, økonomiske mv. kon-
sekvenser denne vidensproduktion kan medføre.  

En forfejlet konklusion af Haraways forståelse af vidensproduk-
tion er, at vidensproduktion er det samme som politik, og at hun me-
ner, at alle måder at skabe viden på er lige gode. Haraway er på ingen 
måde relativist og understreger, at der er måder at skabe viden på, der 
er bedre og mere kvalificeret end andre. Hun understreger bl.a. at rela-
tivisme er mindst lige så problematisk som det positivistiske viden-
skabsteoretiske ideal. Det skyldes, at også relativisme fører til at ”the 
god-trick” tages i brug. Relativisme er som positivisme en tilgang, der 
fører til en form for totalisering, der medfører, at forskeren ikke kan 
stå til regnskab/ansvar for sin forskning. Selv om viden ikke er noget, 
der findes, men noget, der skabes i samspil med forskeren, og at der er 
et element af fiktion i forskning, så handler det om at se fakta som en 
form for fiktion, uden dermed at tro, at fiktion altid er fakta. Dvs. at 
forskeren er med til at skabe viden i form af hendes/hans fortællestil; 
forskerens perspektiv og holdninger er med andre ord med til at skabe 
viden, se Haraway (1989: 3-8).  

Haraway har derfor også udviklet andre videnskabelige kvalitets-
kriterier end reproducerbarhed og validitet. Det grundlæggende viden-
skabelige princip er i stedet, at forskeren er ”accountable”, dvs. at man 
som forsker kan ansvarliggøres og herved stå til regnskab for sin 
forskning. Samtidig fastholder Haraway anvendelsen af objektivitetsbe-

                                                                                                                
technology studies (STS). Latour og Woolgars første ANT studie ”Laboratory Life: The 
Construction of Scientific Facts” (1986), der foregik i et forskningslaboratorium, handlede 
netop om, hvordan usikkerhed og kompleksitet blev reduceret under vidensproduk-
tionen inden for den endokrinologiske forskning.  
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grebet – men fylder det med ny mening. For det første mener hun, at al 
viden er partiel, og at den skabes ud fra specifikke perspektiver. Samti-
dig består forskerens objektivitet i, at problematisere undertrykkende 
magtrelationer, der kommer til udtryk i form af diskrimination:  

” … a doctrine and practice of objectivity that privileges contestation, 
deconstruction, passionate construction, webbed connections, and 
hope for transformation of systems of knowledge and ways of see-
ing. But not just any partial perspective will do; we must be hostile to 
easy relativisms and holisms built out of summing and subsuming 
parts. ‘Passionate detachment’ (Kuhn, 1982)57 requires more than 
acknowledged and self-critical partiality. We are also bound to seek 
perspective from those points of view, which can never be known in 
advance, which promise something quite extraordinary, that is, 
knowledge potent for constructing worlds less organized by axes of 
domination” (Haraway 1991a:191-192). 

At arbejde inden for denne objektivitetsdefinition vil sige, at man dels 
forsøger at synliggøre sin position og dens partialitet. Samtidig analyse-
rer man kontinuerligt, hvordan ens forskning indgår i magtrelationer. 

 Med dette udgangspunkt, vil jeg skabe hvad Haraway kalder ”si-
tueret viden”, Haraway (1991a:183-201). Det giver også bedre mulighed 
for at skabe en anden form for reliabilitet og validitet, hvor efter prø-
velsen af forskningen ligger i, at forskerens position er synlig, herunder 
at positioneringer, holdninger, forforståelser mm. er tydeliggjorte og 
etablerer konteksten for den viden, der skabes. 

Barad, der både er inspireret af Haraway og fysikeren Bohr, går 
videre end Haraway i sin opfattelse af, hvordan man kan forstå relatio-
nen mellem forskeren og forskningsobjektet. Hun understreger, at 
forskningsobjektet ikke blot bliver påvirket af forskeren, men at det i 
sig selv ændrer sig under vidensskabelsen. For at forstå vidensskabelse 
må skellet mellem forsker og forskningsobjekt, epistemologi og onto-
logi nedbrydes, Barad (2003:827-829). I min udvikling af et teoretisk 
begrebsapparat til at forstå skabelser spiller denne opfattelse en central 
rolle, hvilket jeg kommer til at uddybe i det følgende kapitel58.  

                                                 
57 Haraway henviser i citatet til: Kuhn, Anette (1982): Women’s Pictures: Feminism and 
Cinema, Routledge & Kegan Paul, London 
58 Min opfattelse af (videns)skabelse er med andre ord ikke blot baseret på Haraways 
figuration ”the apparatus of bodily production”, men også på Barads teori agential realisme 
som jeg introducerer i kapitel 4 om performance og performativitet og videreudvik-
ler, for at få en forståelse af skabelse knyttet til æg, sæd og embryoner, se Barad 
(1996, 1998, 1999, 2001a, 2001b, 2003) 
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Eftersom jeg under mit arbejde med de nye skabelsesberetninger 
har baseret min videnskabelighed på Haraways forståelse af ”situeret vi-
den”, har det været vigtigt for mig, at etablere positioner, hvorfra jeg 
har kunnet studere og skrive om skabelser. Haraways objektivitetsbe-
greb stiller helt enkelt andre krav til, hvordan jeg som forsker inkorpo-
rerer og synliggør de valg og positioner, jeg indtager. Det har betydning 
for alt fra forskningsdesign til analyse og skriftlig fremstilling. 

Det er en positionering, der lægger op til en anden fremstillings-
form end den traditionelle genre, som samfundsvidenskab ofte skrives 
i. Det har påvirket, hvordan jeg har valgt at undersøge skabelser, her-
under at jeg har valgt at bygge studiet op om de tre imploderede knu-
der, både i design, udførelse, analyse herunder den endelige tekst. Det 
er en metodologisk tilgang der er blevet til med udgangspunkt i ”partial 
connections” gennem at skabe viden ved at koble komplekse sammen-
hænge, Strathern (2004). I denne tekst har det derfor været vigtigt at 
understrege, at jeg ser min forskerposition som ”medskaber”af de mang-
foldige skabelsesberetninger59. I resten af kapitlet vil jeg beskrive, 
hvordan jeg har været med til at skabe de nye skabelsesberetninger.  

                                                 
59 Min rolle som medskaber ligger tæt op af Haraways begreb ”the modest witness”, se 
Haraway (1995,428-441, 1997:21-48). Begrebet ”det anstændige vidne” spiller på flerty-
digheden i det engelske ord ”modest”. Dvs. at man både opfører sig efter et bestemt 
kodeks/opfører sig ordentligt og ikke er anstødelig. Haraway henter begrebet fra 
Shapin og Shaffers historiske analyse af tilblivelsen af kodekset for en videnskabs-
mand. Hun queerer det ved at synliggøre hvordan subjektpositioner som klasse, etni-
citet og køn har betydning i vidensskabelse pga. eksisterende magtrelationer, samtidig 
med at hun fylder begrebet med stærke politiske konnotationer. Det gør hun ved at 
koble det til nutidige vidner inden for menneskerettigheds overtrædelser, Haraway og 
Goodeve (2000:155-162). Selvom begrebet vidne derfor kan opfattes som passivt be-
tragtende – så fylder Haraway det med en mere aktiv position. De, der vidner i men-
neskerettighedsspørgsmål, er med til at gøre en forskel – en forskel hun også mener, 
at man kan og bør gøre som forsker. Begrebet er på dansk, norsk og svensk tidligere 
blevet oversat til ”det beskedne vidne”, hvilket både skyldes sproglige nuanceforskelle på 
de skandinaviske sprog og at modest på engelsk rummer flere betydninger end de 
ord, ordet kan oversættes til på dansk/svensk/norsk. Ved at fremhæve betydningen 
”beskedenhed” som modest også har på engelsk, åbner begrebet op for, at man som 
forsker indtager en ydmyg position, Sandell (2001:60-65), Berg (1998:76-79). Fx me-
ner jeg at oversættelsen til ”det beskedne vidne” er den mest præcise i relation til Lykkes 
analyse af OncoMusen™, Lykke (1999). I forhold til, hvordan man ser sig selv som 
forsker, mener jeg dog, at det anstændige vidne giver bedre mening. Baggrunden for 
at jeg har valgt at anvende begrebet ”medskaber” i stedet, skyldes, at jeg har ønsket at 
spille på begrebet ”skabelser” som er centralt for afhandlingen. Samtidig har jeg ønsket 
at understrege den aktive del af forskerrollen.  
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Skabelsen af feltet  

Æg, sæd og embryoner – en metode til at undersøge mate-
rielt-diskursive relationer 

For at undersøge skabelser af æg, sæd og embryoner, har det været cen-
tralt for mig at udvikle en metode, der gjorde det muligt for mig at in-
kludere de mange forskellige elementer, der kunne have betydning for 
disse skabelsesprocesser. Jeg var med andre ord interesseret i at forstå, 
hvordan teknologier, celler, patienter, personale, medier, pipetter, nor-
mer, policies, lovgivninger mm. agerer i mødet og former skabelserne 
af æg, sæd og embryoner.  

Det krævede, at jeg deltog i og sansede hvad der foregik, og op-
levede hvordan materialitet, kulturelle forestillinger og sociale relationer 
tog del i skabelserne. Derfor valgte jeg, at mit studie grundlæggende 
skulle baseres på den etnografiske metode. Ved at tage udgangspunkt i 
æg, sæd og embryoner som imploderede knuder har jeg skabt et mate-
rielt-diskursivt fokus for min undersøgelse.  

Hvor det tidligere har været alment inden for etnografien at defi-
nere feltet som et fysisk afgrænset område, så har jeg anvendt æg, sæd 
og embryoner til hvad Marcus kalder for ”field imaginary”, Marcus 
(1998:82-99) 60. Det er blevet et alternativ til tidligere tiders etnografi, 
der fokuserede på at opnå en forståelse af et samfund, der var defineret 
af et enkelt fysisk område. Ved fx at have en ting, et begreb, en metafor 
eller en livshistorie at udvikle feltarbejdet omkring, skabes der mulig-
hed for at få indsigt i andre sammenhænge end et afgrænset samfund. 
Det åbner op for at inkludere bevægelser eller relationer over grænser, 
se Gupta og Ferguson (1997:1-29)61. Ved at tage udgangspunkt i de tre 
imploderede knuder udviklede mit felt sig hurtigt fysisk til at være mul-
ti-sited, se Marcus (1998:77-104,1999). Dvs. at jeg udførte observatio-
ner og indsamlede materiale mange forskellige steder. Allerede inden 
jeg tog kontakt til klinikker og sædbanker, havde jeg både indsamlet 

                                                 
60 Både blandt sociologer og antropologer har det fysisk afgrænsede felt, ved udførelsen af 
etnografiske studier tidligere spillet en central rolle. Inden for antropologien har det 
typisk været et isoleret ø samfund, og i sociologien en fysisk afgrænset del af et ur-
bant samfund. 
61 Af andre der har diskuteret denne forandring i antropologien, se fx Olwig og Ha-
strup (1997:1-14) 
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materiale på forskellige web-sider på nettet, og lånt bøger for infertile 
på biblioteket mm62.  

Valget af de tre imploderede knuder var også inspireret af actor-
network theory (ANT). I mine øjne er ANT en teori, hvis styrke særligt 
er, at den inkluderer en metodologisk/etnografisk ”værktøjskasse” med 
begreber, der gør det muligt at synliggøre materialitetens agens. En af 
hovedpointerne er, at man som etnograf skal følge aktørerne, særligt de 
ikke-humane63. Herved flyttes fokuset fra de humane aktører til tekno-
logier eller andre ikke-humane aktører. Det åbner op for et skærpet 
blik overfor andre mulige former for agens, såvel som for hvordan det 
ikke-humane relaterer til andre humane og ikke-humane aktører, se La-
tour (1987). Det har været et godt udgangspunkt for analytisk at få syn 
for materialitetens agens 64.  

Et andet metodisk greb er at forsøge at åbne de ”black-boxes”, det 
man studerer er formet af. Med ”black-boxes” menes, at der er felter, 
man som forsker under en vidensproces ikke har blik for, Latour 
(1987:2-3). Fx kan man sige, at den disciplinære opdeling, der findes 
mellem videnskaberne, har ført til, at man inden for naturvidenskaber-
ne ikke har fået blik for, hvordan metaforer påvirker forskning. Jeg har 
ligeledes anvendt dette begreb til at tænke min metode, i et forsøg på at 
få øje på de normaliseringer, der ellers let kan blive usynlige, fordi jeg 
selv lever med de normer, jeg undersøger.  

                                                 
62 Under udformning af mit forskningsdesign var jeg også stærkt inspireret af fx 
Rapp (1999, 2000) og Taylors tilgange (1992, 1998, 2000, 2004). Samtidig har jeg væ-
ret inspireret af Widerbergs beskrivelse af, hvordan hun sammen med sine kollegaer 
planlagde og udførte et kvalitativt studie om ”træthed”. De valgte ligeledes fra starten 
at indsamle en række forskellige former for empirisk materiale, se Widerberg (2002) 
63Eftersom dette studie udspringer fra et feminist/science and technology studies 
perspektiv kom inspirationen til at følge ikke-humane aktører fra ANT. Det at følge 
et objekt i sin analyse er dog ikke nyt inden for antropologien. Her er der en historisk 
tradition for at fokusere analyser på ”ting”. Det kommer fx til udtryk i klassikeren 
”The Gift” af Mauss (1990). Det er en tradition som fx Appadurai et al. (1986) udvik-
ler i deres konsumptionsstudier i ”A Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspec-
tive”. Forskellen er dog, at deres interesse ikke også ligger i, hvilken agens gaven 
/produktet mv. har i sig. Det synliggøres ved at de kalder det ”tingen” i modsætning 
til ANT’s aktant begreb. Herigennem fastholder de disktinktionen mellem objekt og 
subjekt.   
64Jeg har tidligere beskrevet min kritik af ANT, som jeg ikke mener er en teori, der i 
særlig høj grad formår at rumme forskelligheder pga. symmetriprincippet, hvilket og-
så har ført til at teorien rummer et svagt subjektbegreb, se Latour (1987). Derimod 
finder jeg symmetriprincippet frugtbart som en metodisk leg i starten af et feltstudie. 
Det kan være med til at vende blikket mod materialitetens agens. Fastholdes positio-
nen mener jeg dog, at man ender med at overse nuancerne i materialitetens agens, 
fordi der ikke er rum til at analysere nuancer og forskelle.  
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Det var en af grundene til, at jeg valgte at undersøge bevægelser 
og skabelser knyttet til æg, sæd og embryoner i både Danmark og Sve-
rige. Det har skabt mulighed for at fortælle, hvordan lovgivninger, po-
licies og praksisser på forskellige måder kan påvirke de skabelser, der 
finder sted. Ved at arbejde i to lande fik jeg etableret en anden bifokali-
tet, end når etnografer udfører studier af ”de andre”, som har været et 
alment blik at anvende inden for etnografien, Marcus (1998:68-69). Det 
vil sige, at man bruger sin egen kultur til at synliggøre de normer, der 
findes blandt de mennesker, man udfører sin forskning hos.  

Da jeg i dag har personnummer i både Danmark og Sverige, for-
di jeg er født og opvokset i Danmark, men har anvendt flere år på 
svenske universiteter end på danske og også har boet og arbejdet i Sve-
rige, så oplever jeg i mit daglige liv en undren over hændelser både i det 
danske og svenske samfund. Der er ingen tvivl om, at jeg stadig er 
bedst inde i dansk politik. Mit voksende kendskab til det svenske sam-
fund og min forbedrede evne til at kommunikere på noget, der minder 
om svensk, har dog medført, at min undren ikke blot er rettet mod det 
svenske samfund, men i lige så høj grad det danske. Denne undren har 
under afhandlingsarbejdet vist sig at være en styrke i forhold til at ind-
samle og analysere materiale, fordi den har gjort det muligt for mig at 
etablere et dobbeltblik på de to samfund. Selvom der kan argumenteres 
for, at jeg har lavet feltarbejde ”hjemme”, så er de normaliserede fore-
stillinger delvist blevet brudt op af min dansk/svenske tilknytning.  

Samtidig var jeg inden feltarbejdet ret ubekendt med sygehus-
væsnet, og jeg havde ikke sat mine ben i et laboratorium siden jeg gik i 
gymnasiet. For mig var det derfor en meget anderledes oplevelse at 
komme ind på sædbanker og fertilitetsklinikker. Det gjorde også, at jeg 
i høj grad tog mange af de praksisser, de havde på den klinik, hvor jeg 
udførte mine første observationer, for givet. Dette ændrede sig radikalt 
i mine bevægelser mellem klinikker og sædbanker, hvor jeg fik indsigt i 
forskelle, som overraskede mig gang på gang.  

Beskrivelse af det empiriske materiale 

Mine ”hoved-sites” består af to fertilitetsklinikker en dansk og en 
svensk. Jeg har navngivet den danske ”Humor-klinikken” og den sven-
ske ”Service-klinikken”. Jeg opholdt mig på begge klinikker en måned. 
Jeg har derudover befundet mig to dage på en dansk sædbank, ”Vikin-
gebanken”. Jeg har også lavet en observation af en sædrensning på en 
privat inseminationsklinik, ”Alternativet”, der ligger i Københavnsom-
rådet. Derudover har jeg været et par dage på ”Den Seriøse” en svensk 
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inseminationsklinik og sædbank. På alle disse steder udførte jeg inter-
view med personale og patienter. 

Alle navnene, som jeg har givet klinikkerne/sædbankerne, er 
pseudonymer. Det har jeg valgt, for i første omgang at anonymisere 
dem, men samtidig har de en analytisk pointe. Jeg vil derfor kort for-
klare, hvorfor jeg har valgt de forskellige pseudonymer65:  

Humor-klinikken er en offentlig fertilitetsklinik, der ligger på et 
større hospital i Københavnsområdet. Det, der slog mig under mit op-
hold, var, hvordan humor blev brugt i alle situationer og af alle medar-
bejdere. Humor blev brugt til at støtte patienter, i situationer hvor per-
sonalet var frustreret, og for at etablere en god stemning. 

Service-klinikken er en privat fertilitetsklinik, der ligger i en større 
by i den sydlige del af Sverige. Fra offentlig side har man valgt at udlici-
tere fertilitetsbehandlingen i dette område. Det betyder, at klinikken 
både behandler offentlige og private patienter. På klinikken markedsfø-
rer man sig på service- og omsorg. Det kom til udtryk i alt, lige fra de 
fysiske rammer til den måde tid blev struktureret på. 

Alternativet er en privat inseminationsklinik ledet af en jordemo-
der. Fordi det er jordemødre og sygeplejersker, der udfører inseminati-
oner, kan de lovligt tilbyde donorinsemination til både enlige kvinder 
og lesbiske, der i Danmark ikke må behandles af læger66. I Sverige måt-
te enlige og lesbiske ikke blive behandlet indtil juli 2005, hvor forbud-
det mod behandling af lesbiske blev ophævet. I dag er det endnu for-
budt for enlige. I kraft af klinikkens indretning og teknologisyn, der gør 
op med medikaliseringen, søger Alternativet at markedsføre sig som et 
alternativ til traditionelle fertilitetsklinikker.  

Den Seriøse er en offentlig kombineret inseminationsklinik og 
sædbank i Sverige. På klinikken bærer arbejdet præg af lovgivningen, 
der lægger op til, at et barn har ret til at kende sit biologiske ophav. Se-
riøsiteten omkring dette spiller ind, både på udvalg af donorer og i 
mødet med de heteroseksuelle par. 

Vikingebanken er en dansk privat sædbank, der markedsfører sig 
som en af verdens største og som sælger sæd til hele verden. I mange af 
                                                 
65 Jeg har valgt at lave navne, der ikke knytter klinikkerne og sædbankerne til Dan-
mark og Sverige. Det skyldes, at mange af de forskelle, der findes, ikke har nogen 
sammenhæng med, om det er en dansk eller en svensk klinik.  
66 Fra 1. januar 2007 træder den nye lovgivning i Danmark i kraft, så det bliver tilladt 
enlige og lesbiske fertilitetsbehandling på både offentlige- og private fertilitetsklinik-
ker, se Lov 535 af 8. juni 2006. 
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de lande, hvor Vikingebanken er kommet ind på markedet, brander de 
donorerne/sæden som vikinger. 

Det havde ikke været muligt at lave så mange observationer, hvis 
ikke jeg var blevet mødt så imødekommende i felten, som jeg blev alle 
steder. Min indgang til de forskellige klinikker og sædbanker var at 
kontakte det ledende personale og introducere mig og mit projekt 
skriftligt og telefonisk. Nogle steder blev jeg bedt om at komme og 
holde et oplæg om mit projekt, inden jeg startede, andre steder kunne 
jeg komme efter telefonisk aftale.  

Eftersom jeg på forhånd ikke kendte noget til fertilitetsklinikker-
ne, er mit udvalg af klinikker hovedsageligt baseret på et ønske om at 
få et nogenlunde lige stort materiale fra Danmark og Sverige. Formålet 
var, at jeg kunne undersøge, hvordan forskelle på lovgivninger og poli-
cies spiller ind på de skabelser, der finder sted. Selve valget af Humor-
klinikken var tilfældigt. Det var den første klinik, jeg kontaktede, og jeg 
fik mulighed for at følge deres arbejde. Under mit ophold på Humor-
klinikken fik jeg anbefalet og hjælp til at etablere kontakt til Service-
klinikken. En af klinikkens læger mente, at den anden klinik, jeg skulle 
på, også burde være god. - Med det understregede hun, at det skulle 
være en klinik, hvor man har det godt, når man kommer ind af døren. 
Kontakten til Den Seriøse blev ligeledes etableret ved hjælp af de in-
formanter, der allerede var en del af studiet i Sverige.  

Samtidig fandt jeg det vigtigt at inkludere både sædbanker og in-
seminationsklinikker i Sverige og Danmark. Jeg valgte også at inkludere 
Alternativet, der tilbyder behandling til den gruppe, der ellers er eks-
kluderet fra at benytte fertilitetsbehandling på klinikker i Danmark og 
Sverige. 

Eftersom lovgivninger og praksisser er under konstant foran-
dring, er det samtidig vigtigt, at mit etnografiske materiale bestående af 
observationer og interview blev udført i perioden foråret 2002 og blev 
afsluttet i efteråret 2003. Jeg har forsøgt at inkludere de ændringer, der 
efter mit kendskab har fundet sted siden hen. Det har været muligt i 
forhold til lovgivningen, men forandringer i de lokale praksisser har jeg 
ikke haft mulighed for at indskrive. Mine analyser af observationer og 
interview er derfor formet af det konkrete tidspunkt, jeg har været på 
den pågældende klinik/sædbank. I relation til lovgivningen har jeg 
skrevet teksten med udgangspunkt i den lovgivning, der i 2006 er gæl-
dende, og jeg har noteret hvilke elementer, der forandres fra 2007.  
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Udover observationer, består mit materiale af 42 interview med 
læger, sygeplejersker, jordemødre og laboranter, der alle er ansat på de 
ovenstående kliniker og sædbanker. Jeg interviewede ligeledes både 
lesbiske- og heteroseksuelle par, og enlige kvinder, der har gennemgået 
behandling med: Insemination med partners sæd (IUI-H), Inseminati-
on med donorsæd (IUI-D), In vitro fertalisation (IVF) dvs. en kvinde 
stimuleres hormonelt og får udtaget æg, der befrugtes med mandens 
sæd udenfor kroppen. Ved denne teknologi bliver embryonet til ved æg 
og sæds egen kraft. (ICSI) samme procedurer som IVF, dog er det la-
boranten, der under mikroskop ved hjælp af små pipetter befrugter æg-
get med en udvalgt sædcelle. (FER) Nedfrysning af embryoner, der kan 
tøs op. Denne teknologi kan anvendes sammen med både IVF og IC-
SI. Assisted Hatching (AHA) er en teknologi, hvor man laver hul i det 
befrugtede ægs skal ved hjælp af laser eller syre. Teknologien anvendes 
for at hjælpe embryonet til at sætte sig fast i kvindens livmoder. Det er 
ligeledes en teknologi der benyttes sammen med IVF eller ICSI. Sidst 
men ikke mindst inkluderer mit studie også ægdonation. Her anvendes 
IVF eller ICSI alt afhængig af mandens sædkvalitet. Kvinden er i forve-
jen hormonelt stimuleret, så hendes livmoderslimhinde er klar til at 
modtage ægget.  

Mit materiale inkluderer også websider omhandlende infertilitet, 
herunder farmaceutiske firmaers fremstillinger, patientsider og websi-
der fra sædbanker og fertilitetsklinikker, såvel som lovgivning, vejled-
ninger til læger, cirkulærer, statistik om anvendelse af fertilitetsbehand-
ling, avisartikler og reklamer, hvor infertilitet eller assisteret befrugtning 
indgår som tema. Sidst, men ikke mindst, har jeg også udført observa-
tioner på en fertilitetskonference for fertilitetspersonale.  

Skabelsen af etnografiske beretninger  

Narrativ metode 

Min etnografiske metode er blevet formet af en narrativ tilgang. Narra-
tiv metode har hentet inspiration fra narratologien, der er blevet udvik-
let indenfor humaniora, se Ricoeur (1984), Bakhtin (1981)67. Med den 
narrative metode søger man, at opnå viden ved at undersøge fortællin-

                                                 
67 Inden for de senere år er den narrative erkendemåde ligeledes blevet inddraget i 
samfundsvidenskaben, fordi det stod klart for en række forskere, at den paradigmati-
ske erkendemåde har en række mangler. Inkorporeringen af den narrative erkende-
måde er dermed udtryk for den fortolkende vending inden for samfundsvidenskaber-
ne, se Geertz (1973), Rabinow & Sullivan (1987), Riessman (1993:1).  
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ger, der ofte har en start - midte - afslutning, og som er bundet sam-
men af et plot68.  

Der er flere grunde til, at jeg baserer afhandlingen på en narrativ 
metode. Det skyldes for det første, at jeg som beskrevet ser min for-
skerposition som medskaber af min forskning. Ved at forfatte afhand-
lingens tekst om skabelser, er jeg med andre ord uundgåeligt med til at 
skrive nye skabelsesberetninger. En opfattelse, der samtidig er inspire-
ret af Haraways forståelse af, at vidensproduktion er at betragte som 
”story-telling practices”, Haraway (1989:3-8). Fordi jeg netop ønsker at 
skabe situeret vidensproduktion, kræver det en bevidsthed og et arbej-
de med de beretninger jeg fortæller, ikke mindst i forhold til hvem jeg 
repræsenterer og hvordan69. Den narrative tilgang skaber i mine øjne 
mulighed for, at jeg kan indskrive mig tydeligt i denne proces, og gen-
nem skabelsesberetningerne kan fremstå som medskaber.  

For det andet er en af de måder, hvorpå det er muligt at få ind-
sigt i skabelserne af æg, sæd og embryoner, at spørge patienter og per-
sonalet på sædbanker og fertilitetsklinikker om, hvordan de oplever det 
at være med til at anvende assisteret befrugtning. Dvs. at jeg med ud-
gangspunkt i de interview, der indgår som del af denne afhandling, 
samtidig har indsamlet nye skabelsesberetninger, der er fortalt fra de 
forskellige positioner som læger, sygeplejersker, laboranter og patienter 
besidder i skabelsesprocesserne. Det skaber også mulighed for at få 

                                                 
68 Ricoeur argumenterer ifølge Lawler (2002) for, at plot bliver til ”emplotment”. Der er 
tre niveauer i emplotment. 1. Historien består af en syntese af flere hændelser, 2. Hi-
storien er en syntese mellem overensstemmelser og uoverensstemmelser – herunder 
forskellige hændelser og konsekvenser 3. Historien består af to forskellige former for 
tid – den der er gået og den der er. Se Lawler (2002:245-246) Der findes også alterna-
tive narrative tilgange. Ryum beskriver fx den førnævnte som den lineære eller den 
aristoteliske. Hun argumenterer også for, at der findes den ikke-aristoteliske, der kan 
beskrives som cirkulær, Ryum (1982). Denne narrative stil kan tænkes som et pendul, 
der bevæger sig i en cirkel, og fortæller brudstykker, der hvor pendulet lander. Hes-
selholdts erindringsroman ”Hovedstolen” (2000) er et eksempel på, hvordan dette kan 
lade sig gøre. Under skabelsen af afhandlingen overvejede jeg, om den lineære fortæl-
leform var den bedst egnede. Med udgangspunkt i fertilitetspatienters oplevelse, eller 
i en beretning, der tog udgangspunkt i hvad der sker på klinikken, er det muligt at den 
cirkulære fortælleform ville have været anvendelig. Jeg valgte dog den lineære af den 
enkle årsag, at det er svært formidlingsmæssigt at arbejde med den ikke-aristoliske 
fortælleform. Problemet med den lineære tilgang er dog, at den lægger op til en teleo-
logisk tankegang, som er dybt problematisk og under konstant nedbrydelse under de 
hændelser, der finder sted på en fertilitetsklinik.  
69 Jeg benytter begrebet ”situeret viden” med udgangspunkt i Haraways opfattelse af 
begrebet ”situated knowledges”. Det bygger på det objektivitetsbegreb, den forskerposi-
tion og videnskabsforståelse jeg har argumenteret for – dvs. betydningen af, at jeg 
som forsker står til ansvar for den viden, jeg producerer, se Haraway (1991a: 183-
201)  
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indsigt i, hvordan de involverede parter oplever skabelser i et 
tidsperspektiv – dvs. i fortid, nutid og fremtid70. 

For det tredje er der en erkendelsesmæssig pointe i forhold til at 
forstå skabelsesprocesserne knyttet til æg, sæd og embryoner narrativt. 
Polkinghorne har arbejdet med, hvordan skriftlig form påvirker for-
skellige måder at erkende på. Han argumenterer for, at forskellige er-
kendelsesmæssige tilgange påvirker den form for viden der produceres. 
Han har udviklet en forståelse af to erkendemåder; den ”paradigmatiske” 
og ”den narrative” (Polkinghorne 1988 og 1995).71 Han beskriver den 
paradigmatiske erkendemåde, som erkendelser, der består af tematise-
ringer, der udvikles ved hjælp af abstraktioner 72. Den narrative erken-
demåde karakteriseres derimod ved, at det bliver muligt at undersøge 
og forstå sammenhænge i hverdagssituationer koblet til et tidsforløb og 
kontekst.  

Jeg mener, at der i de fleste analyser indgår elementer af begge 
erkendelsesformer. På baggrund af min interesse i at undersøge skabel-
ser knyttet til de tre imploderede knuder, har jeg fra udviklingen af mit 
design været interesseret i overvejende at arbejde narrativt. Det skyldes, 
at det skaber mulighed for at undersøge de konkrete sammenhænge si-
tueret i specifikke kontekster. Jeg inkluderer dog også den paradigmati-
ske erkendemåde til at abstrahere specifikke problemstillinger i analy-
sen73. 

                                                 
70 Muligheden for at arbejde med forskellige tider er en fordel ved den narrative ana-
lyse. Det skaber mulighed for analytisk at inkludere forandring i analysen, og vise at 
skabelser herunder subjektpositioner, formes af deres fortid, nutid og fremtid på for-
skellige måder. Lawler understreger også dette element med udgangspunkt i sin læs-
ning af Ricoeur, Lawler (2002:248-251).  
71 Det er Bruner (1985), der i første omgang har udviklet begreberne ”den paradigmati-
ske-” og ”narrative tilgang”, men Polkinghorne videreudvikler i mine øjne begreberne, 
så de er anvendelige i en bredere samfundsvidenskabelig tilgang, Polkinghorne (1988, 
1995). 
72 Man kan i mine øjne se den paradigmatiske erkendeform som en af de metodiske 
tilgange, der har muliggjort adskillelser mellem forskellige discipliner under hvad La-
tour beskriver som den ”(pre)moderne” videnskab, Latour (1993). Det er den paradig-
matiske tilgang, der er blevet anvendt til at adskille natur og kultur, en adskillelse der i 
praksis fører til, at der opstår, hvad Latour beskriver som hybrider, fordi natur/kultur 
ikke kan adskilles. Når natur/kultur anvendes som organiserende princip, vil det der-
for konstant medføre, at der opstår marginaliseringer af elementer, der ikke passer 
ind i denne orden.  
73 Min anvendelse af narrativitetsbegrebet i forskningsdesign, analyse og tekstlig 
fremstilling adskiller sig samtidig lidt fra en del af den feministiske og samfundsviden-
skabelige forskning, der har anvendt sig af begrebet. Det skyldes, at mange har arbej-
det med narrativer i relation til livshistorieanalyser, Riessman (1993, 2002) og Plum-
mer (1995, 2001) Andre har været interesserede i subjektpositioner, Søndergård 
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I min afhandling har der derfor både været videnskabsteoretiske 
og metodiske pointer ved mit valg – at bruge begrebet ”skabelsesberetnin-
ger”. Fordi man ikke nødvendigvis får et narrativt materiale, når man 
udfører interview og observationer, har dette valg krævet en udvikling 
af en metodisk narrativ tilgang, der har været gennemtænkt fra design, 
udførelse af studiet og til skabelsen af den endelige analyse. Derfor har 
jeg både under observationer, interview og indsamling af visuelle re-
præsentation mv. metodisk reflekteret over, hvordan materialet kunne 
indgå i en narrativ analyse. 

Observationer som metode til at indsamle skabelsesberet-
ninger 

Positionering og adgang til skabelsesberetninger 
I afsnittet om ”Forsker som medskaber” har jeg beskrevet den vægt, jeg 
tillægger hvilke positioner, man skaber viden fra. I stil med Adele Clar-
kes metode ”Situational Analysis”, der bygger på Haraways begreb om 
situeret viden, har jeg været optaget af, hvilke positioner jeg bevægede 
mig ind i under mit feltarbejde, se Clarke (2003, 2005). Jeg har samtidig 
været interesseret i, hvordan det har formet de forståelser af skabelse 
jeg har fået. 

Positioner er dog ikke noget, man kun selv vælger. Der er positi-
oner, som man er inkluderet og ekskluderet af, alt afhængig af køn, et-
nicitet, sociale kompetencer, viden, alder mv. Under mit arbejde blev 
min positionering i feltet formet både af mine egne valg og de positio-
neringsmuligheder, der var til stede.  

Jeg har allerede beskrevet, at både infertilitet, assisteret befrugt-
ning og sygehusvæsnet var nyt for mig. Samtidig havde jeg ingen faglig 
kunnen eller baggrund, som kunne give mig adgang til feltet eller en 
klar position under mine observationer. Den viden, jeg havde om fel-
tet, inden jeg startede mine observationer, kom fra en række kilder. For 

                                                                                                                
(1996) og nogle har arbejdet med det i bottom-up policy sammenhænge, Pedersen 
(1999), Adrian og Valentin Dam (2000). - I disse analyser har subjektpositioner spillet 
en anden mere central rolle, end de gør i min analyse. Der er dog udviklet en række 
andre narrative tilgange, se fx Lieblich, Tuval-Mashiach og Zilber (1998), Cortazzi 
giver ligeledes i artiklen ”Narrative Analysis in Ethnography” (2001) et overblik over en 
række forskellige analysetilgange. Eftersom jeg ikke har været decideret interesseret i 
livshistorier, analyser af subjekter etc. har de narrativer, jeg har indsamlet via inter-
view og observationer, ofte været mindre beretninger. Samtidig har jeg også været 
interesseret i hvad Lawler (2002:251-253) beskriver som ”offentlige narrativer” – dvs. de 
beretninger, der er stærke i samfundet fx som beretningen om den heteroseksuelle 
kærlighed. Den slags historier har jeg særligt indsamlet ved hjælp af reklamer og visu-
elle repræsentationer som fx ”It takes two...”. 



64 

det første havde jeg læst de interviewundersøgelser og etnografier der 
findes på området. For det andet foretog jeg en ekstensiv surfing på 
nettet, hvor jeg bl.a. fulgte diskussioner mellem fertilitetspatienter. For 
det tredje læste jeg både medicinske lærebøger og bøger om infertilitet 
og assisteret befrugtning rettet mod patienter.  

I modsætning til fx Becker (2000) og Thompson (2005), havde 
jeg ikke oplevet infertilitet på min egen krop. Og hvor nogle etnografer 
inden for science and technology studies eller sygepleje har en uddan-
nelsesbaggrund, der gør, at de har kendskab og viden til laboratorie 
praksisser eller sygepleje, så bestod mit sidste laboratoriebesøg i biolo-
giøvelser i gymnasiet, og jeg havde intet kendskab til sygeplejerskers 
arbejde. Jeg var derfor meget spændt på, hvordan jeg kunne placere 
mig på klinikkerne under mine observationer. Min umiddelbare ind-
gang til felten, var min ekstreme fascination af teknologien og min nys-
gerrighed i forhold til, hvordan skabelser finder sted74.  

For at starte et sted begyndte jeg min indsamling med at under-
søge, hvordan donorsæd bliver til på Vikingebanken. Det jeg fandt 
sværest i mødet med bankens personale var at forklare, hvad der var 
mit projekts kerne, uden at gøre det teoretisk. Jeg formåede derfor at 
skabe en del forvirring omkring mit projekt, da jeg forsøgte at forklare, 
at jeg var interesseret i at lave en kulturanalyse af arbejdet på sædban-
ken.  

Det gjorde siden hen at jeg forsøgte at skabe et mere entydigt bil-
lede af mig selv som sociolog, når jeg etablerede kontakt til informan-
ter75. Dog valgte jeg, da jeg skulle i kontakt med enlige og lesbiske, at 
understrege min tilknytning til kønsforskningsmiljøet og beskrev min 

                                                 
74 I stil med Agars diskussion i kapitlet ”Who are you to do this?” I bogen “The Professio-
nal Stranger” (1996:91-111), har jeg haft mange overvejelser over den voyeristiske rolle 
man som observatør får under feltarbejdet i et felt, men ikke kender. Hvilken viden 
kan man opnå under et etnografisk studie, og hvem er jeg til at udføre et studie på 
fertilitetsklinikker og sædbanker? Jeg har hele vejen igennem mit studie haft en relativ 
stor blufærdighed omkring det at bevæge mig ind på en arbejdsplads og ind i folks liv. 
Samtidig mener jeg, at det gennem en refleksivitet i relation til både metode og analy-
se er muligt at skabe viden, der er etisk forsvarlig med respekt overfor de mennesker, 
som inddrages. Ligesom Walkerdine, Lucey og Melody (2002: 195) mener jeg: ”…that 
does not mean that we should give up research because some things are important politically to be said 
even if their telling is so full of contradictions.”  
75 I mit introduktionsbrev skrev jeg: ”Jeg er Ph.d.-studerende ved Tema Genus på Linköpings 
Universitet. Med en baggrund som sociolog er jeg i gang med at skrive en afhandling om, hvordan 
dels par, der har været i behandling og dels personalet på fertilitetsklinikker i Danmark og Sverige, 
oplever og fortæller om tilblivelsen af børn, der er skabt ved hjælp af ny reproduktionsteknologi. Jeg 
er bl.a. interesseret i, hvordan valg af forskellige teknologier foretages, og hvilke påvirkninger det for-
ventes at have på de børn, der bliver til.” 
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kritik af de normaliserede familie forestillinger, der findes i lovgivnin-
gen om assisteret befrugtning.  

På trods af, at jeg ikke kunne indtage nogen umiddelbar aktiv po-
sition på de to fertilitetsklinikker, hvorfra hovedparten af mit materiale 
stammer, viste det sig, at jeg på baggrund af mit Ph.d.-studie og det 
hvide tøj, jeg blev iklædt, kunne falde ind i det daglige arbejde uden at 
have nogen umiddelbar funktion. Alle steder fik jeg lov til at deltage i 
læge-patient samtaler, gynækologiske undersøgelser mv. Samtidig blev 
dette særligt muligt på den ene klinik, fordi jeg var som en af de mange 
sygepleje- eller lægestuderende eller laboranter, der er under oplæring. 
Jeg valgte bevidst at forsøge at anvende positionen som en studerende, 
der ikke har en sundhedsvidenskabelig baggrund. Det gav mig mulig-
hed for at ”spørge dumt”, og forundres over rutiner og sprogbrug fx af 
personalets ordvalg omkring æg og sæd, eller lægens anvendelse af ul-
tralydsscanneren. ”Forundring” blev derfor et vigtigt udgangspunkt i 
skabelsen af mit materiale. 

Der er ingen tvivl om, at dette blev muligt for mig, fordi det var 
en verden, jeg på forhånd intet kendskab havde til. Samtidig hjalp mine 
bevægelser mellem Danmark og Sverige mig med at fastholde min 
”undren”, fordi jeg med rejserne blev opmærksom på de ting, jeg tog 
for givet. Det skyldes, at der var forskelle på alt fra de fysiske rum til de 
praktiker som kom til udtryk, og herved for mig fremstod som mærk-
værdige.  

Samtidig er der ingen tvivl om, at min position som samfundsvi-
denskabelig forsker blev betragtet som lidt ved siden af i forhold til det 
hvide tøj. Måske netop derfor, blev der undervejs spøgt med min posi-
tion, for at give min tilstedeværelse mening. På den ene klinik havde en 
læge fx venligst udlånt en ekstra kittel til mig. På lommen stod hendes 
navn. Der gik ikke lang tid før at en anden læge for sjov nævnte, at jeg 
måtte være hendes klon. En anden dag, hvor jeg havde opholdt mig i 
laboratoriet sammen med bioanalytikerne, blev det for sjov kommente-
ret, at jeg jo kunne blive laborant. På den anden klinik foreslog nogle af 
sygeplejerskerne på et tidspunkt, at jeg kunne blive ansat som stedfor-
træder for en af deres kollegaer, der var ved at holde op.  

Selvom jeg hovedsageligt blot fulgte med og overværede hvad 
der skete, så kunne jeg indimellem assistere ved at bære ting, eller holde 
hånd, hvis en patient var bange. Indimellem kunne pædagogiske forkla-
ringer til mig i form af min rolle som ”studerende” ligeledes medføre, 
at patienten fik en ekstra god, lang og pædagogisk forklaring. 
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I mødet med de mange, der var i behandling på klinikkerne, 
kunne jeg desuden ikke lade være med at se mig selv som værende en 
potentiel patient ud i fremtiden. Med en lang studietid bag mig og en 
række år foran mig før det vil være ”smart” at få børn, passede jeg præ-
cis ind i rollen, som en af de kvinder, der ikke ”får børn i tide”, og der-
for behøver hjælp. At jeg kunne ende som en af de kvinder, hvis fertili-
tet bliver nedsat, fordi de kommer forsent i gang med at få børn, blev 
da også indimellem antydet. Fx sagde en af de ansatte til mig flere gan-
ge: ”De unge nu om dage tror de er børn, til efter de er 30”, og forklarede, at 
alderen på patienterne generelt lå fra 30 år og op.  

De forskellige positioneringsforsøg oplevede jeg som personalets 
måde at skabe en position til mig, på trods af at jeg ikke umiddelbart 
kunne indtage rollen som laborant, læge, sygeplejerske eller patient.  

Udover at positionen som studerende viste sig at være meget an-
vendelig,- så havde jeg på forhånd et ønske om, at de positioner jeg 
indtog, skulle skabe mulighed for, at jeg kunne stykke en forståelse 
sammen af skabelserne af æg, sæd og embryoner. 

Samtidig havde jeg fra starten af feltarbejdet et ønske om, at hvis 
jeg skulle være i stand til at undersøge skabelsesprocesser, så skulle jeg 
inkludere mange forskellige perspektiver.  

Da det i praksis er svært at følge de samme æg eller sædceller 
gennem flere uger, fulgte jeg i stedet med de forskellige faggrupper på 
klinikkerne. Det var en strategi, der gav mig mulighed for at stykke min 
viden sammen, så jeg kunne beskrive skabelserne af æg, sæd og embry-
oner under et helt fertilitetsforløb. På Humor- og Service-klinikken, 
opdelte jeg derfor min tid ligeligt mellem at følge sygeplejersker, læger 
og laboranter. Grunden til at jeg ikke fulgte sekretærer var, at de ikke 
har nogen umiddelbar kontakt med æg, sæd og embryoner76.  

Min strategi til materialeindsamling åbnede også op for, at jeg 
kunne inkludere både personale og patienters forskellige syn på skabel-
serne af de tre imploderede knuder. Jeg har ønsket både at inddrage la-
borantens oplevelser med æg og sæd under mikroskopet, sygeplejer-
skens arbejde med patienterne og lægens oplevelse under ultralyds-
scanning.  

Jeg mener i modsætning til fx Mol, at det er vigtigt både at un-
dersøge objektets agens og hvordan den indgår i samspil med de for-

                                                 
76 På Humor-klinikken fulgte jeg dog deres arbejde en dag. 



 67

skellige humane-aktører som patienter, sygeplejersker, læger og labo-
ranter. I bogen ”The Body Multiple: Ontology in Medical Practice” (2002) gør 
Mol op med inklusionen af humane aktørers perspektiver i hendes stu-
die af åreforkalkning, fordi hun mener det fjerner fokuset fra objektet, 
Mol (2002:12). Jeg mener, at denne tilgang blot fører til, at man går i 
den anden grøft og reducerer den relation, eller nedbrydning der finder 
sted mellem objekt og subjekt, materiel agens og diskurser. Min pointe 
er, at inklusionen af forskellige perspektiver ikke nødvendigvis flytter 
fokus fra at analysere objektets agens og multiplicitet. Ved at undersø-
ge praksisser, der konstant analyseres kontekstuelt, og inkluderer de 
humane aktørers forståelser, kan man derimod skabe en forståelse af, 
hvorfor forskningsobjektet er så multipelt i forskellige sammenhæn-
ge77.  

Metodisk oplevede jeg, at det var en god strategi at undersøge 
praksisser knyttet til skabelsen af både æg, sæd og embryoner. At være 
læge, sygeplejerske eller laborant gør en forskel på, hvordan man delta-
ger i, oplever og forstår skabelsesprocesser. Det skyldes, at de forskelli-
ge professioner på forskellige måder indgår i relationer, praksisser, hie-
rarkier og strukturer. Det betyder ikke, at fx alle sygeplejersker oplever 
og tænker ens, da de alle har forskellige personlige erfaringer og opfat-
telser med sig. Min pointe med at følge forskelligt personale er heller 
ikke, at jeg er ude efter at kritisere læger, sådan som en del tidligere fe-
ministiske studier om assisteret befrugtning har gjort (se forrige kapi-
tel).  

En anden fordel ved at bevæge mig mellem de forskellige positi-
oner var, at jeg herved kunne opfange de ”lokale begreber”, som man 
anvendte på klinikkerne, og som særligt blev anvendt af specifikke per-
sonalegrupper. Under mine observationer på laboratoriet blev jeg fx 
opmærksom på, at laboranterne talte en del om ”grimme” og ”pæne 
æg”.  

Blandt etnografer har der været en del diskussioner om, hvorvidt 
man i sine analyser skal anvende lokale eller egne teoretisk udviklede 
                                                 
77 Jeg mener, at konsekvensen af Mols tilgang er, at hun udfører, hvad Haraway be-
skriver som ”the god-trick” ved at usynliggøre konteksten for de forskellige former 
for åreforkalkning, hun viser der i praksis kommer til udtryk. Hvor jeg mener Mols 
afvisning af diskussioner om forskellige perspektiver fører til en reduktionistisk for-
ståelse af forskelle, er jeg til gengæld enig i Skeggs argumentation for, at det kan være 
problematisk at anvende ”de andres” narrativer som fixpunkter til at udvikle en for-
skerposition fra. Det kan føre til, at man overser den konstante forandring og speci-
fikke kontekst, som informanterne agerer ud fra. Som hun skriver ”Rather than asking 
´Can the Subaltern Speak?´ We need to ask ´Can we ´hear?”, Skeggs (2002:368) 
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begreber. Denne diskussion bliver normalt omtalt som emic/etic de-
batten, og drejer sig om, hvorvidt det er muligt at opnå et insider per-
spektiv (emic), eller om man bedst kan udvikle analyser fra et perspektiv 
som udenforstående med egne begreber (etic), Wolcott (1999: 136-138). 
Min interesse for ”lokale begreber” skal ikke forstås sådan, at jeg me-
ner, jeg kan beskrive, hvad der præcist ligger i, hvad ”pæne æg” er for 
laboranten. Selvom jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, for at fange labo-
ranternes forståelse, så har den trænede laborant meget muligt en an-
den opfattelse af, hvad der ligger i dette begreb. Min tilgang til at for-
søge at forstå ”lokale begreber” og herved også at være åben over for 
andre forståelser end dem, jeg havde med mig inden jeg begyndte stu-
diet, er dog i mine øjne en del af at udføre en ”thick description”.  

På Humor- og Service klinikkerne deltog jeg også i de daglige 
personalemøder, hvor arbejdet blev organiseret. Jeg fik grundlæggende 
lov til at følge med overalt i det daglige arbejde. Der opstod dog ind-
imellem situationer med patienter, hvor lægen besluttede, at det ville 
være bedst, hvis jeg ikke var med.  

Min strategi under observationer var hovedsageligt at følge med 
og opfange episoder knyttet til skabelserne af æg, sæd og embryoner. 
Mit fokus var derfor på alle de hændelser, der var baseret på både hu-
mane og ikke-humane aktørers agens, herunder hvordan de relaterede 
sig til hinanden. Jeg indsamlede også konkrete ting som informations-
brochurer, og noterede mig, hvordan lokalerne så ud, og hvordan de 
fysiske rammer blev anvendt under behandlingerne. Under mine ob-
servationer var jeg samtidig interesseret i, hvordan kulturelle produkter 
eller beretninger indgik i arbejdet. Det kunne fx være de visuelle frem-
stillinger personalet havde hængende af æg og sæd. Jeg ser derfor det 
visuelle materiale fra reklamer mm. som en del af min etnografiske ind-
samling.  

Det har formet mit perspektiv på skabelserne knyttet til æg, sæd 
og embryoner at jeg udførte mine observationer ved at følge personalet 
på klinikkerne og ikke patienter.  

Dette var et bevidst valg; som beskrevet i det forrige kapitel om 
den feministiske teori, så har den hidtidige forskning overvejende foku-
seret på patienterne, herunder særligt kvinderne.  

Med udgangspunkt i oplevelser der skabte forundring under stu-
diet når jeg fulgte praksisser, rutiner og analyserede sprogbrug, blev 
normer synlige. Det, der kom mest bag på mig i mødet med fertilitets-



 69

klinikkerne, var mødet med begæret efter liv, som fandtes overalt, og 
hurtigt blev en del af mig.  

Det tog ikke mange dage i selskab med personale og patienter, 
ultralydsscannere, mikroskoper, pipetter og kønsceller, før jeg ærgrede 
mig over, at jeg ikke selv har en sundhedsfaglig uddannelse, så jeg kun-
ne arbejde med fertilitetsbehandling i praksis. På trods af, at jeg finder 
det fantastisk at forske og skrive en monografi, blegnede det pludselig i 
forhold til det at være med til at skabe konkret liv - skabe børn.  

Selvom magtperspektiver og analyser, der inkluderer intersektio-
nalitet som perspektiv, spiller en central rolle for denne afhandling, 
drejede mine umiddelbare oplevelser sig om det følelsesmæssige enga-
gement, jeg mærkede på fertilitetsklinikkerne78. Det var et engagement, 
der medførte, at mine egne grænser for teknologien forandrede sig ha-
stigt. Samtidig fik mit teoretiske perspektiv nyt liv, og blev stillet på 
prøve i mødet med de nye skabelsesberetninger, som mødte mig dag-
ligt. 

Det stærke begær efter liv, som jeg selv blev en del af, medførte 
at jeg undervejs ændrede mit teoretiske ståsted. Fra at have bygget på 
ANT- traditionen, udviklede jeg i stedet en tilgang til materiel agens og 
diskurser, baseret på bl.a. Haraway, Barad, Butler og Thompson. For at 
kunne analysere det empiriske materiale, var det nødvendigt, at kunne 
inkludere forskelle på aktørers agens, herunder betydningen af det af-
fektive.  

Ligesom jeg mener at positioner har betydninger for humane-
aktørers syn på de skabelser, de deltager i, så har de positioner, det var 
muligt for mig at indtage, ligeledes formet min viden. Som ”observa-
tør” er det klart, at jeg aldrig kan få det samme indblik i, hvad der sker 
på den enkelte fertilitetsklinik og sædbank, som personalet har. Mit håb 
er, at jeg med hjælp af de observationer og interviewcitater, jeg inklude-
rer, kan give et indtryk af skabelserne som finder sted, så de er genken-
delige for de informanter, der er inkluderet i studiet. Dette beskrivende 
niveau er af Hastrup begrebsliggjort som ”det empiriske niveau”. Min op-
gave som forsker er dog at skabe en indsigt, der befinder sig på hvad 
Hastrup kalder ”det analytiske niveau”, Hastrup (2003:15). Dvs. at jeg gi-

                                                 
78 Jeg har tidligere i afhandlingen beskrevet at intersektionalitet handler om metodisk 
og analytisk at undersøge hvordan forskellige identitetskategorier som køn, etnicitet, 
seksualitet, alder mv. spiller sammen og får komplekse betydninger, se fx Crenshaw 
(1994), Yuval-Davis (2005), Lykke (2005), de los Reyes og Mulinari (2005) og Stau-
næs (2003) 
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ver forklaringer på, hvordan de skabelser, der finder sted, kan forstås, 
hvilken betydning de har, og hvordan de teoretisk kan forklares.  

Selvom jeg benytter opdelingen i disse to niveauer, er det i mine 
øjne samtidig vigtigt at problematisere en alt for klar opdeling. De an-
satte jeg har mødt, udfører også analyser, for beskrivelser kan i sig selv 
ikke undgå at være analyserende. Pointen er, at den position jeg har 
som en udenforstående, der bevæger sig rundt på kliniker og sædban-
ker, giver andre muligheder for at undersøge skabelser, end hvis jeg fx 
havde indtaget en position som laborant på Service-klinikken og udført 
et deltagende observationsstudie gennem et år fra den position. Mulig-
heden for at indtage rollen som ”Ph.d.-studerende”, der kunne følge 
alle personalegrupper, har med andre ord været særdeles privilegeret i 
forhold til at få indsigt i, hvordan skabelser finder sted.  

Observationspraksisser 
For at kunne gengive mine observationer som skabelsesberetninger no-
terede jeg jævnligt stikord ned som hukommelsesredskab. Inspireret af 
Emerson, Fretz og Shaw (1995:17-38) forsøgte jeg at skrive dem ud så 
detaljeret som muligt og inkluderede tale, i form af en direkte dialog. 
Eftersom jeg ikke skrev meget ned i andres påsyn, har jeg ikke virket 
meget skrivende, hvilket var en strategi jeg valgte, for ikke at positione-
re mig for anderledes, eller virke intimiderende i de ofte intime og pri-
vate situationer, der udspiller sig på klinikkerne. Dette valg er ikke 
grundet i en positivistisk angst for at påvirke under mine observationer, 
derimod skyldes det min egen blufærdighed og et ønske om i situatio-
nen at forsøge at være til stede og sanse. For mig kan notesblokken, li-
gesom et kamera, virke som et redskab, der etablerer distance i obser-
vationsøjeblikket.  

Alle de observationer, jeg har inkluderet, er blevet til, ved at jeg 
hver dag, når jeg kom hjem, gennemgik noterne og nedskrev mine op-
levelser så detaljeret som muligt. Jeg arbejdede under mine observatio-
ner med forskellige former for noter. For det første skrev jeg noter, der 
beskrev bestemte tekniske procedurer, som jeg forsøgte at forstå. For 
det andet udviklede jeg mere teoretiske noter og for det tredje nedskrev 
jeg de hændelser, jeg havde oplevet. Senere udviklede jeg disse hændel-
ser til små delskabelsesberetninger, der kunne indgå i afhandlingen.  

Efterfølgende har jeg fået de af personalegruppen, jeg fulgte, til 
at godkende beskrivelserne. Baggrunden for at det udelukkende er per-
sonalet, der har haft adgang til dette materiale er, at de fleste stadig er 
på klinikkerne, mens patienterne blot var der i kortere tid. Derudover 
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har jeg ikke haft mulighed for at have kontakt med alle de patienter, jeg 
har observeret under behandling på klinikkerne.  

For at få en indsigt i om man på klinikken kunne genkende mine 
analyser, har jeg derudover inden jeg afsluttede med at skrive afhand-
lingen, lavet oplæg på de to hoved-sites Humor- og Service-klinikken. 
Det gav mig også mulighed for at korrigere mine beskrivelser. Selvom 
jeg har haft fremlagt mine analyser inden afhandlingen var færdig, har 
jeg det fulde ansvar for de endelige analyser. 

Interview som metode til at indsamle skabelsesberetnin-
ger  

Udvalg af interviewpersoner 
Interview har været min anden grundlæggende metode til at indsamle 
skabelsesberetninger. Interviewene har givet mig mulighed for at få pa-
tienter og personale til dels at forklare forskellige praksissers funktion 
og reflektere over dem, hvilket der ikke altid var tid til under observati-
onerne. På den måde fik jeg forklaringer på de oplevelser, der skabte 
forbløffelse og undren hos mig. Interviewene med personalet og kli-
nikkernes patienter blev i reglen udført efter, at jeg havde afsluttet mi-
ne observationer. De interview jeg lavede med personalet på fertilitets-
klinikker- og sædbanker var alle med klinikkens eget personale. Inter-
viewene, jeg har udført med patienter, har overvejende været med pati-
enter, der har været i behandling på de klinikker, hvor jeg lavede ob-
servationer. Eftersom jeg var interesseret i at få indsigt i de forskellige 
former for skabelser, havde jeg på forhånd givet klinikkerne en række 
selektionskriterier, fordi jeg var interesseret i at få indsigt i og oplevel-
ser af anvendelsen af forskellige teknologier.  

Jeg havde derfor bedt personalet på klinikkerne om hjælp til at 
skabe kontakt til patienter, der havde anvendt forskellige former for 
teknologier. Herved fik jeg en bred indsigt i, hvordan mulige kommen-
de forældre forholder sig til dem. Samtidig ønskede jeg også at få inter-
view med par, hvor infertiliteten både var grundet i mandlig, kvindelig 
og uforklarlig infertilitet  

Et andet selektionskriterium jeg opstillede, var, at jeg var mest in-
teresseret i at interviewe forældre eller kommende forældre. Dette valg 
skyldtes hovedsageligt etiske overvejelser. Da infertilitet for mange er 
en sårbar situation, og jeg ikke er psykolog, ønskede jeg ikke under mit 
interview at åbne op for gamle sår hos mine informanter. Dette er et 
valg, der også kan ses som et spørgsmål om, hvor nært jeg mener, jeg 
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bør gå på menneskers privatliv i en interviewsituation, hvilket samtidig 
hænger sammen med min egen blufærdighedsgrænse.  

Throsbys analyse af patienter, der har valgt at afslutte IVF-
behandlinger, er et eksempel på, at de etiske/forskningsmæssige græn-
ser kan trækkes på en anden måde end jeg har gjort det. Throsby ar-
gumenterer for sit valg med, at patienter der har valgt at stoppe be-
handling uden at få et biologisk barn, er et aspekt der ikke har fået me-
get fokus, og at netop denne gruppe har indsigt i normaliseringer knyt-
tet til anvendelsen af teknologien, Throsby (2004:8-9)79.  

I praksis endte jeg med at inkludere nogle par, der endnu ikke 
vidste om kvinden var gravid. Mine interview med (mulige kommende) 
forælder bærer dog hovedsageligt præg af at bygge på historier, der 
endte i skabelsen af et barn, hvilket muligvis giver et andet billede af de 
oplevelser, man kan have under fertilitetsbehandlingen, end hvis man 
ender med at forlade fertilitetsverdenen uden et biologisk barn.  

Mit materiale er tyndt på andre områder. Fx fik jeg i Danmark 
aldrig kontakt til heteroseksuelle par, der havde anvendt sæddonation, 
selvom at jeg både fik hjælp af personalet på Humor-klinikken og for-
søgte at skabe kontakter med hjælp fra venner og bekendte og via an-
noncer på websider. På trods af manglen på interview på dette område, 
mener jeg dog, at de oplevelser som jeg har haft på klinikkerne, og det 
materiale, som findes på diskussionswebsider som fx Netdoktor, giver 
et udmærket udgangspunkt for analyser, der inkluderer dette aspekt. Et 
andet område, som jeg retrospektivt kunne ønske, jeg havde fået dæk-
ket bedre i mine interview, var spørgsmålet om fosterreduktion.  

Interviewene med personale blev alle foretaget på arbejdsplad-
sen. Interviewene med (kommende) forældre foregik i næsten alle til-
fælde i deres hjem, mens to foregik på klinikken, hvor jeg på daværen-
de tidspunkt udførte mit feltarbejde.  

Interviewdesign 
Interviewguiden udviklede jeg med udgangspunkt i en række forsk-
ningsspørgsmål knyttet til de tre imploderede knuder, se Kvale 
(1994:135). De var baseret på min interesse i at få indsigt i forhandlin-
ger af natur/kultur og skabelsesprocesserne knyttet til æg, sæd og em-
bryoner. Interviewene blev derfor også struktureret med udgangspunkt 
i de tre imploderede knuder.  

                                                 
79 Jeg er ikke i tvivl om, at dette studie kan udføres etisk forsvarligt – Throsbys studie 
viser, at det er et vigtigt felt at belyse, se Throsby (2004). 
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Jeg havde udviklet interviewspørgsmålene, så jeg fik mulighed 
for at få uddybende forklaringer og refleksioner om de praksisser, som 
jeg havde observeret, og de ”lokale begreber”, der til dagligt bliver an-
vendt på klinikkerne. Jeg fik også mulighed for at høre patienter og 
personales personlige erfaringer og oplevelser med at deltage i skabel-
serne. Det gav mig samtidig en forståelse af, hvordan de satte deres eg-
ne grænser for anvendelsen af teknologien, og hvordan de forholdt sig 
til den eksisterende lovgivning, og herunder tog del i forhandlinger af 
natur/kultur-distinktionen. Jeg forsøgte også at få dem til at reflektere 
over, i hvilke situationer deres egne grænser knyttet til anvendelsen af 
teknologier i tilknytning til æg, sæd og embryoner havde forandret sig.  

For at få beskrivelser og opfattelser, der kunne berige materialet, 
var interviewene semistrukturerede baseret på åbne spørgsmål, der åb-
nede mulighed for, at informanterne selv kunne introducere nye per-
spektiver. Under alle interview anvendte jeg forskellige former for 
spørgsmål, herunder både indledende, direkte, indirekte, opfølgende, 
sonderende, specificerende og fortolkende. I tilfælde af at interviewet 
havde taget en drejning væk fra de temaer, jeg var interesseret i at få 
uddybet, anvendte jeg strukturerende spørgsmål til at komme tilbage til 
interviewet igen, se Kvale (1994:137-139). 

Eftersom jeg inden udførelsen af de fleste interview havde været 
på klinikken eller sædbanken, anvendte jeg bevidst min undren over 
forskellige rutiner og praksisser eller deres lokale udtryk. Jeg forsøgte 
under interviewene at fastholde min position som en udenforstående, 
der var nysgerrig over, hvad der foregår på fertilitetsklinikker og sæd-
banker. Jeg var særligt interesseret i at vide mere både fra patient og 
personale perspektiv. Jeg spurgte derfor også til opfattelser af informa-
tionsmateriale, klinikkernes udseende og farmaceutiske firmaers rekla-
mer.  

Interviewguiderne udformede jeg med udgangspunkt i de for-
skellige arbejdsfunktioner eller patienternes specifikke situation som 
enlig, lesbisk eller heteroseksuelt par.  

De problemstillinger, som jeg var interesseret i at få afdækket i 
interviewene lagde til dels op til en narrativ tilgang, hvor jeg tog ud-
gangspunkt i informanternes beretninger. I de tilfælde det var muligt, 
interviewede jeg patientparret (hvis der var tale om et par) sammen. 
Under interviewene, forsøgte jeg med de spørgsmål jeg stillede, at få 
patienterne til i korte træk at fortælle mig deres behandlingsforløb. Ef-
ter at have fået et narrativt overblik, spurgte jeg mere detaljeret og 
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konkret til, hvordan patienterne oplevede anvendelsen af teknologien 
fra hormoninjektioner, sædproduktion til ultralydsscanninger, mv. Det 
gjorde jeg ved først at få dem til at beskrive den konkrete situation, 
hvor teknologien var blevet anvendt, for derefter at inkludere opføl-
gende spørgsmål, der skabte indsigt i, hvordan de havde oplevet situa-
tionen og teknologien. Under interviewene forsøgte jeg samtidig at 
henvende mig til begge partnere i parret. Fx havde jeg i min guide for-
beredt følgende spørgsmål om ultralydsscanninger:  

• Hvad skete der under ultralydsscanningen? 

• Hvordan opleves det at se sig selv inden i? 

• Hvad ser man på de billeder? 

• Det går ret hurtigt under behandlingerne – hvordan fandt I ud 
af hvad man skal gøre? 

• Hvilke overvejelser gjorde I jer om det?  

• Hvordan er det som mand at stå og se på? 

Eftersom patienterne ofte koblede personlige oplevelser og refleksio-
ner i beretningen, foregik mine interview sjældent slavisk med ud-
gangspunkt i de ovennævnte spørgsmål.  

Fra de ansatte var jeg både interesseret i at få beskrevet konkrete 
skabelsesberetninger fra klinikken, og i at høre hvordan de oplevede og 
fortolkede situationerne. Da jeg havde observeret de fleste behand-
lingspraksisser, anvendte jeg ofte de situationer som udgangspunkt for 
mine spørgsmål. Det gav informanten mulighed for at uddybe hvad der 
foregår, set fra deres perspektiv.  

For personalets vedkommende startede jeg interviewet med at 
høre, hvordan den pågældende informant opfattede sin rolle på klinik-
ken. Derefter gik jeg i dybden med de teknologier, der knyttede sig til 
først ægskabelsen, derefter sædskabelsen og endelig embryonerne. I 
udgangspunktet var spørgsmålene formuleret i forhold til konkrete 
praksisser, hvilket ofte førte til historier i form af situationsbeskrivelser. 
I relation til disse beskrivelser, var jeg både interesseret i at få forkla-
ringer på, hvad der sker, hvorfor denne praksis finder sted, og hvad de-
res holdninger er til teknologien. Mine spørgsmål til lægerne i relation 
til nedsat sædkvalitet så fx ud som følger:  
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• Hvordan tager man beslutninger om valg af teknologi ved dår-
lig sædkvalitet ( IVF/ ICSI med eller uden TESA, Sæddona-
tion) ?  

• Jeg har været med ved flere lejligheder, hvor der var tale om, at 
mandens sædkvalitet var lav, hvor I startede med at nævne be-
nyttelsen af ICSI, men ikke donorinsemination. Hvorfor det? 

• Hvilke overvejelser havde I, da I begyndte at lave ICSI? 

• Hvilke overvejelser havde I, da I begyndte at lave Tese 

• Havde du nogle tanker om, at det kunne være problematisk?  

• Har du oplevet par, der ønsker at benytte donorsæd i stedet for 
ICSI? 

• Mens jeg har været her, har flere fortalt mig, at for mange par 
er det vigtigt, at barnet biologisk set er tilknyttet sin far og mor, 
mener du også det? 

• Hvorfor tror du det er vigtigt for nogle?  

Jeg ønskede herved både at få beretninger, at få uddybet de normer 
personalets arbejde er baseret på og at få kendskab til personalets egne 
holdninger.  

Interviewene var en måde til at få nye skabelsesberetninger på, 
men også en måde til at få de involveredes holdninger til forklaringer 
og refleksioner over skabelsesprocesserne og de nye skabelsesberetnin-
ger, der blev fortalt i informationsmateriale og reklamer. Samtidig var 
jeg meget interesseret i at få en indsigt i, hvordan det opleves at være 
”medskaber” på en sædbank- eller fertilitetsklinik.  

Behandling af materialet 
Samtlige informanter blev lovet anonymitet. For at kunne opfylde dette 
har jeg særligt i forhold til personalet anvendt en dobbelt anonymise-
ringsstrategi, dvs. at jeg ved flere tilfælde har benyttet flere forskellige 
navne til den samme informant. Det skyldes, at hvor patienterne kun 
har været på klinikken i en kort periode og derved er svære at genken-
de, så vil det være lettere inden for fertilitetsbehandlingsmiljøet at gen-
kende personalet. Stort set alle interviewcitater er blevet godkendt. I 
enkelte tilfælde har det ikke været muligt, fordi de pågældende var flyt-
tet og jeg ikke kunne få fat i deres nye adresse. 
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Alle interview blev optaget digitalt og overført til bearbejdning 
på min computer. Jeg har anvendt KIT (Kvalitativ Interview- og Tera-
pianalyse), der er et auditivt databehandlingsprogram, hvilket har bety-
det, at jeg ikke har transskriberet interview med undtagelse af de benyt-
tede citater. KIT gør, at det er muligt at lytte efter narrativer i inter-
viewene samtidig med at skrive dem ned i en opsummering på skær-
men. Samtidig kan man i programmet kategorisere eller tematisere ma-
terialet, eller man kan vælge at lytte dele eller hele interview igennem 
flere gange, mens man skriver noter om sammenfald, teoretiske over-
vejelser, relationer til andet materiale etc. Programmet lægger op til, at 
man kan erkende både paradigmatisk og narrativt, da der er mulighed 
for både at lytte efter kategoriseringer og helheder, se Pedersen et al. 
(2000) og Kvale (1994:174-175). 

Eftersom jeg ikke skriver svensk har jeg valgt under bearbejdel-
sen af interviewmaterialet selv at oversætte de svenske interviewcitater 
til dansk.  

Hvordan skriver man nye skabelsesberetninger? 

Refleksioner over analysemetoder 

Ret hurtigt i udførelsen af dette projekt meldte sig en mængde spørgs-
mål: Hvordan skriver man nye skabelsesberetninger, så man får indsigt 
i skabelser? Hvordan kan man skrive, så man kobler et så mangfoldigt 
materiale sammen analytisk og metodisk? Hvordan kan jeg som forfat-
ter og medskaber i teksten fremstå som ansvarlig, samtidig med at jeg 
skaber rum for mine læseres egne refleksioner? Hvordan underbygger 
man i teksten de forskellige positioner, som findes knyttet til skabelser-
ne, uden at skabe fastlåste kategorier og forsimplede svar? Hvordan 
fastholder man muligheden for undren, uden at teksten bliver naiv, og 
uden at den mister for meget autoritet i forhold til at passere som en 
akademisk tekst? Er det nødvendigt som medskaber/forfatter at posi-
tionere sig forskelligt til forskellige former for materiale i teksten? 

Den slags spørgsmål har formet diskussionerne inden for etno-
grafisk forskning siden 80’erne, hvor repræsentationskrisen radikalt 
ændrede måden at udføre og skrive etnografiske tekster på, se Clifford 
og Marcus (1986), Van Maanen (1988), Abu-Loghod (1991), Wolf 
(1992), Visweswaran (1994), Richardson (1997), Lather (2001). 

For mig dukkede disse spørgsmål samtidig op, fordi jeg over-
skred en række discipliner i mit forsøg på at forstå de skabelser, der 
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knytter sig til æg, sæd og embryoner. Selvom jeg er trænet tværviden-
skabeligt inden for en samfundsvidenskabelig tradition, er den skriftlige 
fremstilling ikke det, der er i centrum80. Samtidig var jeg som mange 
andre inden for samfundsvidenskaben, ikke trænet i at analysere visuelt 
materiale81.  

Ligesom mit udgangspunkt under indsamlingen af mit etnografi-
ske materiale var ”den for nylig ankomnes” undren, valgte jeg i starten af 
min skriveproces at tage udgangspunkt i denne stemme. Det gav mig 
mulighed for at skabe min tekst med inspiration fra en række discipli-
ner som sociologi, antropologi og kulturstudier.  

Min position – at skrive fra undren – udviklede jeg særligt med 
inspiration fra Richardson, der argumenterer for, at skrivning er ”a 
method of inquirey”, Richardson (2000:923-948). Samtidig er det at skrive 
og analysere en proces, der startede fra min tanke om at undersøge 
skabelser ved hjælp af skabelsesberetninger.  

Ligesom indsamling af materiale både består af bevidste proces-
ser, men også inkluderer ”serendipity”, dvs. evnen til at gøre fund i form 
af en øget opmærksomhed, så er analyse/skriveprocesser ligeledes kao-
tiske82. For mig har de bestået af en mangfoldighed af tilgange, der bå-
de inkluderer systematiske gennemarbejdninger af materialet, leg og 
bevidst brug af tilfældige indskud. 

Undervejs har jeg produceret feltnoter, analytiske memoer og 
personlige dagbogsberetninger om, hvordan projektet påvirkede mit 
liv, eller mit liv påvirkede projektet. Skriveøvelserne kan betragtes som 
en leg med materialet, der giver mulighed for at opleve følelser, krops-
lighed og rytme, som almene citater ikke indeholder, og kun nogle felt-
beskrivelser udviser.  

Jeg forsøgte også i mine læsninger at anvende den samme undren 
og bevidste naivitet, som jeg havde anvendt i min materialeindsamling. 

                                                 
80 Det gælder dog ikke for antropologien der har en tradition for at arbejde anderle-
des med tekst end både sociologi, politologi og økonomi. 
81 Det er relativt nyt at overveje at inkludere visuelle fremstillinger i samfundsviden-
skabelige analyser, hvilket Clarke ligeledes påpeger og argumenterer for bør ændres, 
se Clarke (2005:205-260) 
82 Begrebet serendipity har jeg fra Sissel Lie, der pointerer, hvor vigtig det er i forsk-
ningsprocessen, Lie forelæsning: ”Writing your body into the text: An impossible task?” 
Reykjavik den 23. juni 2005. Jeg kan godt lide begrebet, fordi det understreger, at ind-
samlingen af materiale er formet af mere kaotiske processer end et metodekapitel kan 
illustrere.  
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Det var øvelser, der genererede ny undren og skabte mulighed for at 
synliggøre det normaliserede, jeg var interesseret i at undersøge. 

Skriveøvelserne har i mine øjne været en del af at udføre, hvad 
Clarke som tidligere nævnt beskriver som ”thick analysis”. Det kan både 
opfattes som et bevidst forsøg på at forstå ens genstandsfelt ved sam-
menhænge og forskellige positioner, men også at se forskellige vinkler i 
materialet ved at inkludere mangfoldige analytiske tilgange. Udover de 
mange tekstlege og konstante skriveøvelser, har den form for ”thick 
analysis”, som jeg har praktiseret, inkluderet mit arbejde med inter-
viewmaterialet. Det er foregået auditivt, men har som programmet Kit 
lægger op til, resulteret i, at jeg både har skrevet narrative noter, analy-
tiske observationsnoter og arbejdet mere paradigmatisk med temaer.  

Dette arbejde er sket samtidig med, at jeg har genlæst mine ob-
servationer adskillige gange. Jeg har også mange gange gennemgået ar-
tikler i aviser og tidsskrifter, informationsmateriale til patienter og lov-
givninger. Sidst men ikke mindst har jeg kigget på reklamer fra fertili-
tetsindustrien såvel som reklamer, der anvender kulturelle forestillinger 
knyttet til fertilitetsbehandling.  

For at forsøge at skabe indsigt i sammenhængene mellem disse 
meget forskellige materialer, beretninger, billeder og narrativer, som jeg 
skriftligt legede med, forsøgte jeg at systematisere mit blik ved hjælp af 
mindmaps.  

Mindmaps anvendte jeg på forskellige måder til at skabe over-
blik, se sammenhænge, tage beslutninger om, hvilke elementer der var 
centrale, og til undervejs at tydeliggøre afhandlingens problemstilling. 
Efter relativt sent i mit arbejde at blive bekendt med Clarkes ”situational 
maps”, systematiserede jeg i perioder min anvendelse af denne metode 
efter de tre former for kortlægning, hun foreslår: ”situational maps”, ”so-
cial worlds/arenas maps” og ”positional maps”, se Clarke (2003: 553-576 og 
2005:83-144). Situational maps er mindmaps, der skaber oversigt over 
alle de elementer, der indgår. I forhold til skabelser på fertilitetsklinik-
ker handler det om alt fra følelser, normer, kønsceller, patienter, perso-
nale, ultralydsscanneren mm.  

”Social world/arena maps” er knyttet til social world theory, der hand-
ler om at fokusere på de mere institutionaliserede relationer, se Strauss 
(1993) og Clarke (1991). I min undersøgelse har jeg brugt mindmaps af 
denne type til at få overblik over, hvordan den farmaceutiske industri, 
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læger, sygeplejersker, laboranter, patienter og staten på forskellige må-
der relaterer til hinanden.  

”Positional maps” er en kortlægning af de diskurser, der er på spil. 
I min brug af ”positional maps” inkluderede jeg også en systematisk 
læsning af de forskellige former for materiel agens, der kom til udtryk. 
Pointen med kortlægningerne er systematisk at gennemgå alle mulige 
relationer, for herved at få et overblik over, hvad der er på spil fx under 
skabelserne. I praksis gør man det ved at kopiere kortene for herefter 
systematisk at tegne de relationer som finder sted, og herved at forsøge 
at få blik for relationer og forhold, som man ikke før har gennemskuet, 
Clarke (2005:102-109).  

Eftersom jeg ikke har baseret mit studie på social world theory og 
grounded theory som ”situational analysis” er bygger på, har min anven-
delse været beregnet på at komme videre, hvis jeg følte at jeg sad fast i 
analysearbejdet. Jeg har derfor særligt anvendt Clarkes ”situational ana-
lysis”, som inspiration til at udvikle kortlægningsøvelser, der var rele-
vante for de konkrete problemstillinger, jeg stod overfor i afhandlings-
arbejdet. Det kunne være alt fra at styrke min problemformulering til at 
finde ud af, hvordan jeg fx oplevede, at følelser fik betydning for de 
konkrete skabelser, som jeg analyserer i afhandlingen, eller synliggøre 
pointer i det sidste analyse og skrivearbejde.  

I mine kortlægningsøvelser har jeg også inkluderet forskellige 
former for materialer. Fx har jeg i mine skrivelege arbejdet med at for-
stå, hvordan de reklamebilleder og websider, jeg havde indsamlet for-
tæller skabelsesberetninger. Det har jeg gjort med inspiration i den må-
de, man bl.a. inden for kulturstudier anvender semiotikken ved at un-
dersøge de forskellige repræsentative lag i billedet. Dvs. jeg har under-
søgt hvad visuelle repræsentationer denoterer, konnoterer og hvordan 
mening tilskrives tegn, Hall (1997:16-35), Evans og Hall (1999) Sturken 
og Cartwright (2001:10-42) og Johansen og Larsen (1994:37-71). Fx 
har jeg i relation til æg, sæd og embryoner analyseret betydningen af 
deres ikonografiske meninger. Samtidig har jeg som etnograf været in-
teresseret i, hvordan disse repræsentationer i praksis indgår i de daglige 
skabelser, hvilket analyser af visuelle repræsentationer ikke åbner op 
for. Derfor har jeg i mit materiale fra interview og observationer for-
søgt at knytte materialerne sammen ved at analysere, hvordan de visu-
elle repræsentationer anvendes i praksis. Dvs. at jeg under mine inter-
view og observationer har spurgt til og observeret, hvordan de visuelle 
repræsentationer anvendes i praksis. Forklaringerne anvender jeg i ana-
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lysen i samspil med mine egne læsninger af de visuelle repræsentatio-
ner83. Eftersom billederne ofte åbner op for narrative fortolkninger, 
har jeg ved flere tilfælde analyseret dem som skabelsesberetninger.  

For mig har de mange kortlægninger været en metode til at skabe 
overblik og til at se sammenhænge på kryds og tværs, hvilket har styr-
ket mine analyser. Kortlægningerne har ligeledes skabt mulighed for at 
synliggøre mit materiales styrker og svagheder, og for at reflektere 
over, hvordan jeg positionerer mig til mit materiale. Med udgangspunkt 
i disse narrativer, analyser af det visuelle, associative overvejelser og 
mindmapøvelser, udviklede jeg en skriftlig fremstilling, som jeg beskri-
ver som ”kompleks tekst”. 

Kompleks tekst og skæve læsninger  

Skabelsen af en kompleks tekst har haft flere formål. For det første er 
det et analytisk redskab til at synliggøre normaliseringer, der ellers er 
svære at analysere, fordi normen ofte umiddelbart er usynlig. For det 
andet har jeg ønsket at understrege de positioneringer for læseren, som 
jeg i min rolle som medskaber skriver fra. Jeg håber det kan bidrage til, 
at læseren engagerer sig i teksten og selv reflekterer med teksten under 
læsningen. Kompleks tekst svarer til den teksttilgang Marcus (1994) har 
beskrevet som ”messy texts”.84 Marcus betegnelse er lettere misvisende, 
fordi den giver læseren associationer til rodede uforståelige tekster, 
hvilket ødelægger begrebet. Personligt tror jeg ikke, at man løser repræ-
sentationsproblemet ved at skrive uforståeligt.  

Jeg har derfor valgt at oversætte ”messy text” til ”kompleks tekst”, 
Adrian og Valentin Dam (2000), fordi ”kompleks tekst” giver et ind-
tryk af, at den tekst man udformer, er skabt på baggrund af komplekse 
relationer. En måde hvorpå man kan skabe mulighed for at læseren kan 
reflektere, er at anvende ”faktabokse”. Det kan give læseren overblik 
over tal og lovgivninger og bryde den narrative tilgang, se Lather og 
Smithies (1997).  

                                                 
83 I den etnografiske tradition findes der ikke så mange refleksioner over kombinati-
onen af billeder og etnografisk materiale. Derimod er der udviklet både visuel socio-
logi, se fx Harper (1994, 2000) og visuel antropologi, Pink (2001), hvor videofilm og 
fotografier fra felten anvendes som datamateriale. I mine øjne er der dog grundlæg-
gende forskel på visuelt materiale som anvendes af informanter, og analyser af visuelt 
materiale om informanter. Derfor har jeg ladet mig inspirere af analyser af repræsen-
tationer i kulturstudie traditionen, men forsøgt at knytte den til praksis ved at inklu-
dere analyserne til materiale fra observationer og interview.  
84 Af forskere/etnografer, der skriver på denne måde, kan nævnes bl.a. Haraway 
(1989 og 1997) og Lather & Smithies (1997). 
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Hovedsageligt er min komplekse tekst dog bygget op omkring, 
hvad jeg har valgt at kalde ”skæve læsninger”. Det er en tilgang, der er in-
spireret af Strathern (1987), Haraway (1989) Bryld og Lykke (2000) 
som arbejder med analyser, hvor empirien er hvad de kalder ”read out of 
context”. I artiklen ”Out of Context” argumenterer Strathern for, at nye 
måder at arbejde med kontekst i de etnografiske beskrivelser er nød-
vendig, se Strathern (1987). Dette tager Haraway og Bryld og Lykke op 
i deres tekster. Haraway anvender dette greb i ”Primate Visions: Gender, 
Race, and Nature in the World of Modern Science”, hvor hun i sine analyser 
af primatstudier påviser, hvordan videnskab er ”story-telling practices”. 
Hun leger i sin egen tekst med begrebet ved at læse videnskab som sci-
ence fiction og science fiction som videnskab, se Haraway (1989:5). 
Bryld og Lykke arbejder ligeledes med at nedbryde de narrative grænser 
mellem de tre ikoner: rumskibe, astrologi og delfiner i bogen ”Cosmo-
dolphins: Feminist Cultural Studies of Technology, Animals and the Sacred”. De 
arbejder her med en genre, der befinder sig et sted mellem science (fic-
tion) og new age, Bryld og Lykke (2000)85. 

Inspireret af Bryld og Lykke såvel som Haraway, begyndte jeg 
som et af mine teksteksperimenter, at tydeliggøre bestemte genrer der 
lå tæt op af de temaer, som kom frem i materialet. De genrer, jeg læste 
ind i materialet, var ikke fuldstændig ”out of context”, men derimod ”skæ-
ve” i forhold til, hvordan en narrativ (videnskabelig) analyse ofte vil bli-
ve forfattet. 

Fordelen ved denne analysestrategi er, at ”skæve læsninger” er med 
til at denaturalisere det normative ved at fremhæve det. Jeg vælger at 
anvende denne analysetilgang, når jeg mener, at en ”skævlæsning” kan 
bidrage med en rigere analyse af den problemstilling som er på spil. 
Det kan fx være ved at tydeliggøre nogle af de normer, der har betyd-
ning. I den kommende tekst anvender jeg en række forskellige genrer 
rækkende fra hard core porno til lyrik 86.  

                                                 
85 Marcus beskriver i ”Ethnography Through Thick and Thin” (1998:93-94), at det at følge 
beretninger har været en anvendt etnografisk strategi siden Levi-Strass myteanalyser. 
Det kommer også til udtryk i den del af slægtskabsforskningen, der ser på oprindel-
sesmyter eller tilblivelseshistorier. Denne tilgang er en videretænkning, der både syn-
liggør min skabene rolle ved at læse beretningerne skævt, og forsøger at fremhæve 
normer, eller de grundlæggende følelser i beretningen.  
86 Richardson har særligt inspireret mig til anvendelsen af den lyriske genre. Hendes 
”digt” "Louisa May’s Story of Her Life" og analysen heraf finder jeg ikke mindst forry-
gende, Richardson (1997:131-135). Inden for den feministiske teori har anvendelsen 
af genre ligeledes tidligere været brugt. Lene Koch læser fx infertilitet og fertilitetsbe-
handling gennem en strukturalistisk analyse baseret på Props teori om eventyr, Koch 
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Etiske refleksioner over at skrive nye skabelses-
beretninger 

I min beskrivelse af, hvordan jeg har været medskaber af de nye ska-
belsesberetninger, har jeg løbende kommenteret på min opfattelse af 
etik, som jeg mener er nært koblet til alt fra design, materialeindsam-
ling, analyse og den endelige tekst. I mine øjne hænger forskningsetik 
og det at ”situere” sin vidensproduktion og være ”accountable” nært 
sammen. Det at forske i anvendelsen af assisteret befrugtning har dog 
rejst en række specifikke etiske refleksioner. 

For det første fik observationer i hospitalsvæsenet mig til at søge 
tilladelse hos Videnskabsetisk komité i Danmark, da det er almen præ-
cedens for den forskning, der bedrives på hospitaler. Da jeg søgte, fik 
jeg besked på, at kun biomedicinske forsøg skal behandles og godken-
des. I praksis mener jeg dog heller ikke, at en godkendelse herfra sikrer, 
at et etnografisk studie er ”etisk korrekt”. Ligesom Guillemin og Gil-
liam (2004) beskriver, kræver det, at man under etnografiske studier i 
højere grad skal arbejde med etik i praksis, i form af hvad de beskriver 
som ”mikro-etik”87. Det vil sige, hvordan man forholder sig til etiske di-
lemmaer, der opstår under feltarbejdet. 

Mikro-etikbegrebet har i mine øjne været vigtigt at have med i 
analyserne af fertilitetsbehandling, fordi der ofte sker det på klinikker-
ne, at patienternes grænser for privatliv forskydes. Det er i sig ikke et 
problem, at der på fertilitetsklinikken bliver snakket om alle aspekter af 
parrets samlivsforhold og at der udføres mange gynækologiske under-
søgelser. Det har dog medført, at jeg har måtte reflektere en del over, 
hvordan jeg kunne agere i de situationer, hvor jeg deltog, og hvordan 
jeg efterfølgende har kunne anvende materialet i analysen. Det skyldes 
ikke mindst, at et af de dilemmaer, jeg under mine observationer på 
Humor-klinikken oplevede, var, at jeg ikke altid blev præsenteret som 
Ph.d.-studerende, der var i gang med at indsamle etnografisk materiale. 
For personalet på Humor-klinikken var tiden helt enkelt ofte for knap 
til at forholde sig til meget andet end patienten. 

                                                                                                                
(1992). De litterære læsninger udføres også af fx Corea (1985a) og Balsamo (1996:80-
115).  
87 Det er et begreb, de henter fra den klinisk-medicinske praksis hvor der findes en 
diskussion om, at man i stedet for hovedsageligt at fokusere på de store etiske diskus-
sioner som fx kloning, aktiv-dødshjælp mv., så bør man forholde sig til de hverdagse-
tiske problemstillinger, som kommer til udtryk under dagligdagen på klinikkerne, se 
Guillemin og Gilliam (2004:265-266) 
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Eftersom jeg var taknemmelig for at få lov til at være med, pro-
blematiserede jeg ikke dette dilemma undervejs. Den hvide kittel som 
jeg bar, gjorde det samtidig let at falde ind, så jeg lignede klinikkens 
personale eller en studerende, der var på besøg. For mig medførte ob-
servationssituationerne dog en række refleksioner over, hvordan jeg 
kan tillade mig at anvende materialet.  

Fordi materialet på nuværende tidspunkt er flere år gammelt, og 
begge klinikker har mange patienter, så mener jeg, at mine anonymise-
ringer gør, at den måde jeg anvender materialet er etisk forsvarligt. Jeg 
har dog sorteret anvendelsen af situationer, der var særlig dramatiske, 
fra, fordi de ikke kunne anonymiseres. 

Jeg vil gerne argumentere for en udvidelse af begrebet mikro-
etik, der inkluderer overvejelser om, hvordan man agerer i felten. Det 
er dog meget svært at definere retningslinier, fordi dilemmaer opstår 
under feltarbejdet. De vigtigste elementer er i praksis empati og med-
menneskelighed.  

Behandlingen af materialet og fremstillingen af analysen kræver 
også ”mikro-etik”. Som ”medskaber” mener jeg, at man har et ansvar for 
at formidle og forvalte et materiale, der som mit går tæt på menneskers 
personlige sfære. Fine, Wise, Weseen og Wong stiller i artiklen: ”For 
Whom? Qualitative Research and Social Responsibilities” (2000), en række 
spørgsmål, som jeg har anvendt til at overveje min fremstilling. 
Spørgsmålene kan i mine øjne ses som en måde at få sig selv til at re-
flektere over sin ansvarlighed og situering i Haraways forstand. 
Spørgsmålene de stiller, handler om, hvordan man konstruerer de sub-
jekter, som indgår i analysen. Har man selekteret sit materiale så man 
særligt fremhæver dramatiske oplevelser, og hvilke konsekvenser har 
det? Hvor langt kan man teoretisere og fortolke andres virkelighed, 
hvilke politiske diskussioner kan analysen blive del af? Se Fine, Wise, 
Weseen og Wong (2000:126-127).  

Med udgangspunkt i bl.a. den slags spørgsmål har jeg overvejet, 
hvordan jeg i mine analyser har kunne give plads til de meget forskelli-
ge positioner, som findes koblet til skabelser af æg, sæd og embryoner.  

Jeg har ønsket at diskutere skabelser, der både inkluderer de he-
teroseksuelle par, de lesbiske kvinder, enlige kvinder, læger, sygeplejer-
sker, jordemødre og laboranter. På grund af de stærke normer, der 
knytter sig til anvendelsen af teknologier, har jeg fra starten af mit ar-
bejde vidst, at mine analyser ikke nødvendigvis vil kunne støtte alle 
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synspunkter. Under mine observationer har jeg ikke ønsket at være 
neutral, men der var interessant nok sjældent nogen, der spurgte til mi-
ne holdninger.  

Det gjorde, at jeg havde mulighed for at fastholde min position 
som undrende. Kun i mødet med lesbiske og enlige positionerede jeg 
mig klart ud fra min holdning. Under interview lagde jeg ikke skjul på 
at jeg fandt det mærkværdigt, at man uden en fagligt motiveret begrun-
delse diskriminerer en gruppe mennesker.  

Samtidig med at jeg som alle andre har politiske holdninger, har 
mine grænser for anvendelsen af teknologien også flyttet sig som af-
handlingsarbejdet skred frem. Da jeg begyndte, havde jeg normaliseret 
den danske lovgivning på ægdonationsområdet, den holdning har jeg 
undervejs ændret, og går i dag ind for bedre muligheder for ægdonati-
on i Danmark og Sverige. Jeg finder også to års grænsen for nedfrys-
ning af embryoner, som var gældende da jeg udførte mit feltarbejde i 
Danmark, men som ændres fra januar 2007, dybt absurd og mener, at 
man burde åbne op for embryodonation. Mine egne opfattelser er med 
andre ord ikke fuldstændigt fasttømret. Gennem mine oplevelser på 
klinikkerne har jeg erfaret, hvordan både mine egne og andres forhand-
linger af hvordan teknologien kan og bør anvendes, ændrer sig.  

Uden at være relativist har jeg derfor også respekt for de mang-
foldige synspunkter, jeg har mødt under min undersøgelse. Derfor er 
det også vigtigt for mig at fremhæve, at mit politiske mål med analyser-
ne er at åbne op for forståelser af, hvilke normer som påvirker skabel-
serne af æg, sæd og embryoner. Jeg har i min analyse forsøgt at inklu-
dere de forskellige holdninger og oplevelser af arbejdet med teknologi-
en, som jeg har stødt på under mit feltarbejde, for at synliggøre deres 
eksistens. Forhåbentlig kan det åbne en debat om, hvorfor grænser 
koblet til anvendelsen af teknologi bliver sat som de gør, og om der er 
bedre måder at gøre det på end den måde, det sker på i dag.  

Kritiske refleksioner over anvendelsen af etnogra-
fisk metode til undersøgelser af skabelser 

I min beskrivelse af, hvordan jeg har indsamlet materiale og skrevet de 
nye skabelsesberetninger, har jeg forklaret og argumenteret for, hvor-
dan jeg har skabt en tilgang til at analysere forhandlinger af na-
tur/kultur, der formes af kulturelle forestillinger og materialitetens 
agens. Selvom jeg mener, at min tilgang har skabt mulighed for at bely-
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se afhandlingens problemstilling, så er det samtidig vigtigt at reflektere 
over, hvilke begrænsninger mit etnografiske forskningsdesign har.  

For det første er der ingen tvivl om, at samtidig med at afhand-
lingen baserer sig på et forholdsvist stort empirisk materiale, så har jeg 
fordelt min tid til at indsamle materialet på mange steder. Det gør, at 
jeg ikke har haft mulighed for at gå lige meget i dybden med alle pro-
blemstillinger88. Materialets tæthed, åbner i mine øjne op for analytiske 
spørgsmål om, hvorfor de er opstået – skyldes det mine egne blinde 
punkter og blufærdighed som forsker, eller var der materiale, der var 
svært tilgængeligt fra den/de forskningsposition(er) som jeg indtog?  

I denne afhandling er materialet formet af alle ovennævnte pro-
blemstillinger. For det første er der steder, jeg ikke kunne få adgang til i 
længere tid. Fx fik jeg kun mulighed for at udføre to dages observatio-
ner på Vikingebanken, hvilket kun har givet mig et overfladisk indtryk 
af deres daglige rutiner. På Den Seriøse fik jeg slet ikke mulighed for at 
følge procedurerne omkring nedfrysning af sæd. Jeg har heller ikke in-
terviewet et dansk heteroseksuelt par om sæddonation, fordi det ikke 
lykkedes mig at etablere kontakt, på trods af, at jeg fik hjælp af medar-
bejdere på fertilitetsklinikken, spurgte venner og bekendte og annonce-
rede på en række relevante websider. Denne tavshed i materialet giver 
samtidig indsigt i, at der her muligvis er knyttet en anden form for ta-
bu, end til anvendelsen af de andre forplantningsteknologier.  

Et andet område hvor jeg retrospekt kunne ønske mig at have 
inkluderet interview, er med patienter, der har oplevet at få foretaget 
fosterreduktion. Under min materialeindsamling troede jeg ikke, at 
denne problemstilling var central. Jeg kunne se, at jeg var nødsaget til 
at tage nogle afgrænsende valg i forhold til mit empiriske materiale, 
fordi det inkluderede så utrolig mange forskellige problemstillinger. Mit 
daværende argument var, at fosterreduktion som indgreb ikke finder 
sted på fertilitetsklinikken. Retrospektivt er den vigtigste grund, at det 
er en af de problemstillinger, der under mit feltarbejde skabte svære fø-
lelsesmæssige dilemmaer, både hos mig som forsker, hos personalet og 

                                                 
88 Rapps imponerende multi-sitede studie: ”Testing Women, Testing the Fetus: The Social 
Impact of Amniocentesis in America” (2000) af forståelser og anvendelse af fostervandsdi-
agnostik, baserer sig på et materiale hun har indsamlet i løbet ad adskillige år, Rapp 
(1999:119-125, 2000:1-23). På trods af at studiet er multi-sited har det en helt anden 
form for materialetæthed end denne afhandling, hvilket kræver forskerbevillinger, der 
er betydeligt længerevarende end rammerne for et Ph.d. studie. Hendes studie er en 
god model for, hvordan et multi-sited studie kan udføres, og illustrer de analytiske 
styrker det kan indebære.  
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hos de patienter, der var kommet i den uheldige situation, at kvinden 
var blevet gravid med trillinger eller mere. Jeg var derfor usikker på, 
hvordan jeg skulle håndtere problemstillingen. Retrospektivt, kan jeg 
se, at denne problemstilling åbner op for vigtige og centrale overvejel-
ser og ville have været et godt felt til at gå ind i, fordi det ville kunne 
bidrage med andre perspektiver på mødet mellem materiel agens og di-
skurser. Det er samtidig et felt, der fra feministisk side ikke er analyse-
ret 89. Det er derfor et af de områder, som jeg håber det er muligt at 
kunne følge op på i fremtiden.  

Spørgsmålet om materialets tæthed og de positioner, der har 
formet materialet, underbygger min pointe, at vidensproduktion er par-
tiel. Jeg har via mit materiale kunne åbne op for en analyse af min pro-
blemstilling. I de kommende kapitler vil jeg illustrere, hvordan mødet 
mellem materialitetens agens og diskurser på en række forskellige må-
der former skabelser af de tre imploderede knuder æg, sæd og embryo-
ner. Men de positioneringer jeg har indtaget dækker ikke alle problem-
stillinger; på mange måder åbner min afhandling ligeså mange nye 
spørgsmål, som den svarer på. 

Selvom jeg arbejder med komplekstekst og skævlæsninger som 
fremstillingsform, og forsøger at situere min viden ved hjælp af de 
kommende skabelsesberetninger, så kan den lineære narrative tilgang, 
jeg anvender, have den effekt, at analysen fremstår som mere entydig, 
end jeg mener den er. Beretningerne kunne i mine øjne skrives fra en 
lang række andre mulige positioner, der kunne bidrage med andre per-
spektiver på mødet mellem materiel agens og diskurser. Selvom jeg har 
forsøgt at forstå den materielle agens betydning for skabelserne, så har 
min eneste metodiske tilgang til dette været min etnografiske metode.  

Det har gjort, at jeg både under udførelsen af mit studie og retro-
spektivt har reflekteret over hvilke dele af materialitetens agens, jeg ik-
ke kunne forholde mig til gennem denne tilgang. Det har fået mig til at 
overveje, om man kan tænke og udvikle nye metoder, der kombinerer 
viden fra etnografien og naturvidenskaben.  

Under mine observationer blev jeg særligt interesseret og fascine-
ret af de mangfoldige metodiske tilgange, som læger anvender til at for-

                                                 
89 Det er en problemstilling, der i dag kun opstår i relation til de lette 
hormonbehandlinger, der anvendes enten til at få kvinden til at få en ægløsning for 
derefter at have samleje med sin partner, eller i relation til insemination. I både 
Sverige og Danmark lægger man max 2 befrugtede æg tilbage under IVF. Man plejer 
ikke at udføre fosterreduktion ved tvillingegraviditeter, det gør man ved trillinger mv.  
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stå den materielle agens som kroppe udviser. Det har vakt tanker om-
kring muligheden for metodisk at raffinere indsigten i mødet mellem 
materiel agens og diskurser, ved at nedbryde adskillelsen mellem etno-
grafi og medicinsk videnskab. Udviklingen af et multividenskabeligt 
projekt er en metodisk vej, der vil kræve et indgående kendskab både 
til lægevidenskaben og etnografisk metode, men som i fremtiden kunne 
være interessant og udfordrende at udvikle.  

Opsamling 

Dette kapitel beskriver, hvordan jeg har udviklet en metodisk tilgang, 
der i stil med ANT skaber mulighed for at inkludere materialitetens 
agens, samtidig med at den åbner op for at forstå aktørers forskellig-
hed. Da jeg er interesseret i at forstå, hvad der sker i mødet mellem 
materialitetens agens og diskurser, har det været centralt for mig, også 
at kunne inddrage visuelt materiale både i form af medicinske repræ-
sentationer og reklamer. Det skyldes, at visualiseringer spiller en central 
rolle på fertilitetsklinikker og sædbanker. For at kunne arbejde med et 
alsidigt og mangfoldigt materiale har jeg valgt at tage udgangspunkt i 
begrebet ”skabelsesberetning”.  

Skabelsesberetninger var fra afhandlingens start et begreb, der på 
mange planer åbnede op for udviklingen af min metodiske tilgang. Det 
skyldes for det første, at begrebet siger noget om afhandlingens gen-
standsfelt ”skabelse/skabelsesberetninger”. For det andet synliggør det min 
videnskabsteoretiske forståelse, der kollapser forsker og forskningsob-
jekt og ser på vidensproduktion som ”story-telling practices”, der fortælles 
situeret af mig som ”medskaber”. For det tredje synliggør skabelsesbe-
retninger den betydning, jeg metodisk har tillagt den narrative tilgang, 
både under empiriindsamlingen og analysen. Begrebet har herved etab-
leret en ramme for at behandle det heterogene empirisk materiale, af-
handlingen bygger på.  

Efter at have beskrevet hvordan skabelsesberetningerne er blevet 
til, vil jeg i det næste kapitel introducere fertilitetsklinikkerne og sæd-
bankerne. Samtidig vil jeg beskrive det teoretiske begrebsapparat, jeg 
har udviklet, med udgangspunkt i den frugtbare feministiske teori, for 
at kunne analysere skabelsesprocesserne i mødet mellem materiel agens 
og diskurser.  
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Kapitel 4 

Performative skabelser 
 

En introduktion til analytiske begreber, 
sædbanker og fertilitetsklinikker 

Indledning 

”Der er æg...” Råbet kommer gennem lugen fra laboratoriet. Det er Laura, en af 
laboranterne, der råber til lægen og sygeplejerskerne. Mie, der i dag er den sygeplejer-
ske, der tager hånd om patienterne, gentager opmuntrende i en positiv tone til kvin-
den og hendes mand. ”Der er æg!”  

Jeg er med til min første ægudtagning, der i løbet af mine dage på fertilitets-
klinikkerne bliver til mange flere. Behandlingen finder sted på den danske fertili-
tetsklinik, som jeg kalder Humor-klinikken. Ægudtagningen foregår i det rum, 
hvor mødet mellem ultralydsscanneren, patienterne, lægen, sygeplejersker og laboran-
ter tager plads. Det er det rum, hvor både samtaler med patienterne, undersøgelser 
og behandlinger foregår.  

Kvinden, der skal have taget æg ud, ser ud til at være i smerte. Jeg føler mig 
lidt ubehagelig tilpas. På trods af at den hvide kittel, jeg er blevet iklædt, giver en 
hvis autoritet, er jeg endnu ikke helt klar over, hvilken rolle jeg skal indtage. Jeg 
har aldrig opholdt mig på et hospital, har aldrig før prøvet betydningen af at få en 
hvid kittel på, og skal finde ud af, hvordan jeg kan være i rummet uden helt at ha-
ve mandat til at være hverken personale eller patient. Da jeg ser min rolle som 
kommende medskaber af en ny skabelsesberetning, er jeg i første omgang søgende 
efter at finde positioner, jeg kan indtage og skrive denne beretning udfra. 

Alle andre omkring mig inklusiv patienterne virker derimod, som om de 
kender deres rolle og ved, hvordan de skal bevæge sig i det lille lokale. Forinden 
ægudtagningen har kvinden fået smertestillende tabletter af sygeplejersken, og hun er 
blevet bedøvet ved hjælp af en kanyle i hånden. Derudover er hun blevet renset 
grundigt og dækket til med grønt materiale. Kort tid efter bedøvelsen blev givet, gik 
lægen i gang med at scanne hende ved hjælp af scanningsstaven, der anvendes gennem 
skeden. 

På scanneren kan man se en masse sne – gråt og hvidt – der bevæger sig, og 
som ind imellem ligner nogle sorte runde bolde. Det er folliklerne. Under IVF skal 
de, som dem på skærmen, være ca. 18- 20 mm. Det er inde i dem, at der er modne 
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æg. Æggene hentes ud ultralydvejledt ved, at lægen tømmer folliklerne for væske. 
Folliklerne tømmes med en nål, der er påmonteret en sprøjte. På skærmen til ultra-
lydsscanneren kan man se, hvordan lægen punkterer folliklerne en efter en. Gennem 
kanylen løber follikelvæsken ned i engangssprøjter, som æggene forventes at ligge i. 
Det er efter, at den ”sterile sygeplejerske”90 har båret engangssprøjten til lugen, og 
laboranten har undersøgt dens indhold, at der bliver råbt ”æg”. 

Det gør helt sikkert ondt på kvinden. Efter det første stik, hvor lægen ikke 
har kunne få fat i alle æg på den æggestok, hun arbejder på, beslutter hun, at de 
skal tømme blæren. Et kateter bliver stukket op i kvinden, og urinen løber ud i en 
beholder, som sygeplejersken hurtigt fjerner. De går i gang igen, og kvinden jamrer. 
Der bliver hentet flere æg, og de mener i alt at have fået ca. 9 ud af hende.  

Alt imens dette foregår, står hendes mand og trøster hende og holder hende i 
hånden. Da lægen er færdig med at tage æg ud, får kvinden tøjet på igen, og hun 
bliver kørt ud til stuen i en kørestol, hvor hun skal ligge ned en times tid.  

Min utilpashed ved situationen forsvinder ikke helt undervejs. Selvom syge-
plejerskerne er dygtige til diskret at forklare hvad der sker, mens de arbejder, og til 
at sige, hvor jeg skal stå og hvor jeg skal kigge, tænker jeg, at det nok kommer til 
at tage lidt tid, før jeg føler mig tilpas ved min voyeuristiske rolle under en så privat 
situation... 

Personalet er vant til, at have gæster med som de underviser. Da jeg gerne vil 
vide, hvad der sker, og gerne vil have sygeplejerskens fortolkning, indtager jeg derfor 
rollen som novice. Sygeplejersken ved, at det er første gang, jeg er med til en ægud-
tagning, og derfor forsøger hun at oversætte de kulturelt specifikke forhold, som hun 
mener gør sig gældende i denne situation.  

Kvinden, der får taget æg ud, er afrikaner, og derfor understreger sygeplejer-
sken, at kvinden har en anden smertetærskel og måde at give udtryk for smerte på. 
Underforstået virker denne ægudtagning nok lidt mere voldsomt, end den normalt 
gør. Sygeplejersken forklarer ligeledes, hvad det er man ser på skærmen i form af de 
sorte bolde, der kommer frem og forsvinder igen, når lægen bevæger ultralydsstaven 
inde i kvinden.  

Jeg er samtidig dybt imponeret over, hvordan ægudtagningen forløber i et mi-
nutiøst samspil mellem de forskellige aktører. Sygeplejerskerne er der hele tiden på 
pletten, har tingene klar, alle taler og trøster parret. Samtidig bliver der konstant 

                                                 
90 Under ægudtagning på Humor-klinikken deltager to sygeplejersker. Den ene har 
rollen som den ”sterile sygeplejerske”. Hun tager sig af alt det tekniske, hjælper lægen 
og sikrer at patienten er afvasket mv. Den sygeplejerske der ikke er steril, tager sig af 
patienterne. 
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kommunikeret gennem lugen til laboranterne om, hvor mange follikler de mener at 
have punkteret, og hvor mange æg laboranterne har fundet i væsken. 

Jeg kommer til at tænke på Charis Cussins (nu Thompsons) beskrivelse af 
ontologisk koreografi som meget rammende. Alt foregår som i en dans, med kon-
stante lette improvisationer, når blæren alligevel synes for overfyldt, eller kvinden 
giver udtryk for mere smerte, end de er vant til, med skiftende fokus på kvinden og 
æggene subjekt og objekt eller det hele som en helhed. Et fokus, der ligeledes under-
streges af den måde sygeplejerskerne sætter lyset på kvindens krop og fjerner det igen, 
så snart det er visualiseringerne fra ultralydsscanneren, der er i fokus.  

For kvinden er ægudtagningen kulminationen på mange ugers hormo-
nel behandling, ultralydsscanninger og lægebesøg. Beskrivelsen af 
ægudtagningen er interessant, fordi den viser, hvordan jeg oplevede 
skabelsesprocesserne, der i mine øjne fra første gang jeg deltog, havde 
karakter af en performance. Den umiddelbare situation kan beskrives 
som formet af en specifik scenografi og en på forhånd fastlagt koreo-
grafi. Aktører i form af patienter, personale, ultralydsscanner, varme-
skabe, lamper, sprøjter, kanyler og mikroskop er med til at skabe æg 
uden for kvindens krop, klar til befrugtning. Det er en situation, hvor 
subjekter og objekter samtidig formes og nedbrydes under skabelses-
processerne, der finder sted i mødet mellem de mange forskellige aktø-
rer.  

I dette kapitel vil jeg udvikle begreberne: ”performance”, ”ontologisk 
koreografi” og ”performativitet”. I afhandlingen vil det være nogle af de 
centrale analytiske begreber. Begreberne fungerer som redskaber til at 
undersøge de skabelsesprocesser, der finder sted i mødet mellem mate-
riel agens og diskurser. Eftersom jeg har udviklet begreberne med ud-
gangspunkt i min interesse for den ny materialistiske feministiske teori i 
samspil med det empiriske materiale, kombinerer jeg min introduktion 
af begreberne med en introduktion til de klinikker og sædbanker, jeg 
har været på. Det har givet mulighed for at kontekstualisere både min 
begrebsudvikling og de forskellige positioner som læger, sygeplejersker 
og laboranter oplever skabelserne af æg, sæd og embryoner fra. 
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Skabelse gennem performance, ontologisk koreo-
grafi og performativitet 

Performance 

Under mit feltarbejde er jeg i stigende grad blevet begejstret for at læse 
fertilitetsbehandling skævt som en performance. Anvendelsen af dra-
maturgiske begreber kan ses som en form for skævlæsning af, hvad der 
foregår på klinikker og sædbankerne. Det skaber i mine øjne mulighe-
der for at synliggøre skabelsesprocesser, der ellers ville være normalise-
rede. Det er en fordel, der særligt blev tydelig, da jeg begyndte at udfø-
re feltarbejde på Service-klinikken efter allerede at have befundet mig 
på Humor-klinikken. Det skyldtes, at de daglige medicinske praktikker 
og scenografien på en række punkter adskiller sig på de to klinikker. 

Min tilskyndelse til at analysere de hændelser, jeg oplevede som 
performances, stemte samtidig godt overens med, hvordan nogle af de 
ansatte under mine interviews beskrev omgivelserne og de måder, de 
og deres patienter gensidigt forventer at agere på.  

Det kom fx frem, da jeg spurgte til de fysiske (scenografiske) for-
skelle, der er mellem den danske klinik Humor-klinikken og den sven-
ske klinik Service-klinikken. På Humor-klinikken foregik alt fra samta-
le, gynækologiske undersøgelser, scanninger, ægudtagning og oplæg-
ning i det samme lokale. På Service-klinikken var der derimod en fysisk 
opdeling mellem de forskellige dele af behandlingen. I operationsrum-
met foregik de operative indgreb, der på klinikken blev koblet til særli-
ge sterile procedurer. Informationssamtaler og opfølgningsscanninger 
mv. fandt derimod sted i et modtagelseslokale, der ikke var sterilt.  

Bertil, én af Service-klinikkens læger, forklarede, at opdelingen 
mellem modtagelse og operation på Service-klinikken kan ses som en 
del af et ritual. Han mente, at man i Sverige er langt mere fokuseret på 
teknik og hygiejne og har et større behov for at udstille disse aspekter 
end i Danmark: 

”Jeg mener begge parter hænger fast i ritualet. Både jeg og patien-
ten hænger fast i ritualet. Det er det samme, når man nærmer sig en 
patient fra en anden kultur, en muslim eller hvad ved jeg, hvor det ik-
ke går at tage kvinden i hånden, så skal jeg jo ikke skabe en situati-
on, hvor jeg øger afstanden mellem os. Så skal jeg forsøge at skabe 
en situation, hvor jeg mindsker afstanden, og hvis jeg ved, at min pa-
tient reagerer meget kraftigt på, at vi udfører ægudtagningen i un-
dersøgelsesrummet, hvorfor skal jeg så gøre det? 
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Jeg mener, her må man være pragmatiker, praktisk. Her kan jeg jo 
have opfattelsen "hvad er det for noget, vi kan vel lige så godt gøre 
det på den måde". Men hvorfor skal jeg i præcis den situation forsø-
ge at opdrage patienten, så hun føler sig usikker. Jeg er jo altid hø-
jest placeret. Jeg er altid overlegen sammenlignet med min patient. 
Sådan er det bare. Så kan man mene, hvad man vil, men jeg er altid 
overlegen. Hun søger mig. Jeg kan noget, hun ikke kan, og jeg kan 
evt. hjælpe hende. Det som muligvis kan hænde er, at hun opfører 
sig på en måde, som jeg personligt ikke bryder mig om, og der gør 
jeg sikkert et dårligere arbejde, men hun prøver hele tiden at tilpasse 
sig mig, hvorfor skal jeg så lægge andre ting på hende, som hun ikke 
er vant til. På sigt kan man sikkert afdramatisere, men i præcis den-
ne situation skal jeg jo ikke forsøge at være missionær, det gør jo ik-
ke situationen bedre.” 

I mine øjne kan man tolke Bertils beskrivelse på den måde, at der fin-
des en selvbevidst ritualisering, der skaber rammerne og muligheden 
for, at en skabelse af et barn ved hjælp af IVF kan finde sted. Han har 
ikke nogen deciderede videnskabelige argumenter for, at scenografien 
skaber bedre succesrater på klinikken frem for valg af både undersøgel-
ser og ”operationer” på det samme fysiske sted. Hans pointe er der-
imod, at klinikkens scenografi i høj grad er formet efter de eksisterende 
forventninger, som svenske patienter har til behandlingen. Det er for-
ventninger, han mener adskiller sig fra dem, de danske patienter har. 
Da fertilitetsbehandling i forvejen er psykisk belastende, kan han ikke 
se, hvorfor han i denne situation skulle forsøge at ændre på disse opfat-
telser hos majoriteten af de patienter, han møder, og herved lægge et 
endnu større pres på dem. Et pres, der kunne have betydning for deres 
evne til at spille den rolle, som han forventer.  

I mine øjne ligger hans egen analyse af, hvordan klinikken er 
bygget op og arbejdet struktureret, tæt på Goffmans definition af per-
formance. Goffman udvikler sin forståelse for at bringe lys over sociale 
praktiker. Han definerer performance på følgende måde: 

“A ”performance” may be defined as all the activity of a given partici-
pant on a given occasion which serves to influence in any way any of 
the other participants. Taking a particular participant and his per-
formance as a basic point of reference, we may refer to those who 
contribute the other performances as the audience, observers, or co-
participants. The pre-established pattern of action which is unfolded 
during a performance and which may be presented or played 
through on other occasions may be called a “part” or “routine”. These 
situational terms can easily be related to conventional structural 
ones. When an individual or performer plays the same part to the 
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same audience on different occasions, a social relationship is likely 
to arise. Defining social role as the enactment of rights and duties at-
tached to a given status, we can say that a social role will involve 
one or more parts and that each of these different parts may be pre-
sented by the performer on a series of occasions to the same kinds 
of audience or to an audience of the same persons.” Goffman 
(1959:15-16) 

Goffmans definition af performance inkluderer en række andre begre-
ber, der er knyttet til et dramaturgisk univers af rutine, sociale relatio-
ner, publikum og roller, men også rekvisitter og scenografi. I hans op-
fattelse handler performance om den måde, vi agerer på i forhold til 
hinanden og herved etablerer forskellige positioner med forskellige 
former for status.  

Goffman er en af de centrale teoretikere, der har udviklet begre-
bet som en analytisk mulighed for at forstå, hvordan sociale relationer 
tager form i hverdagssituationer91. Han konkluderer derfor også i bo-
gen: ”The Presentation Of Self In Everyday Life”:  

“This report is not concerned with aspects of theater that creep into 
everyday life. It is concerned with the structure of social encounters-
the structure of those entities in social life that come into being 
whenever persons enter one another’s immediate physical pres-
ence.” Goffman (1959:254) 

Bertils beskrivelse af, hvordan scenografien på klinikken er tænkt, og 
hvordan både han og patienter gensidigt har forventninger til bestemte 
former for opførsel, der i hans øjne kan få betydning for behandlings-

                                                 
91Måske fordi performancebegrebet rummer så mange muligheder, er det et begreb, 
der anvendes bredt blandt forskere inden for en række forskellige discipliner fra an-
tropologi, retorik, sociologi, kønsforskning, STS, teatervidenskab, queer teori og per-
formance studier. – For en oversigt over hvordan performancebegrebet og det nært 
beslægtede performativitetsbegreb bliver anvendt i forskellige sammenhænge, se fx 
Goodman og de Gay (2000) eller Carlson (1996). Carlson laver en gennemgang af, 
hvordan performancebegrebet anvendes i mange forskellige discipliner, og hvordan 
begrebet er blevet udviklet interdisciplinært. I hans gennemgang har han dog ikke in-
kluderet den måde, begrebet er anvendt inden for science and technology studies 
(STS) i relation til materialitetens agens. Inden for STS har forskellige forskere som 
Pickering (1995, 2002), Van Dijck (1998), Hilgartner (2000), Mol (1998) og Barad 
(2003) anvendt sig af begrebet med forskellige intentioner. For Van Dijck og Hilgart-
ner har det været en tilgang til at forstå samspillet mellem medier og forskellige politi-
ske aktører. Pickering, Mol og Barad har alle været interesseret i at fange materialite-
tens agens. Hvor Mol og Pickering hovedsageligt blot introducerer begrebet uden te-
oretiske henvisninger, bygger Barad særligt på Butler og queer studies traditionen. I 
dag har Mol valgt at bevæge sig væk fra performativitetsbegrebet. Hun forklarer det 
med, at fx diskussionerne om identitet knyttet til Butler ikke er del af hendes diskus-
sion, derfor anvender hun i stedet begrebet ”enactment”, Mol (2000:39-41).  



 95

forløbet, svarer meget godt overens med Goffmans analytiske tilgang 
til performancebegrebet. 

I mine øjne er der derfor en analytisk pointe i at anvende begre-
ber, der knytter an til dramaturgi med performance som det overord-
nede tankeredskab, fordi det synliggør de former for handlinger, som 
normaliseres i dagligdagen, men som kunne være anderledes. I denne 
afhandling fungerer tilgangen som en hjælp til at lave en analytisk skæv-
læsning af sædbanker og fertilitetsklinikker92.  

Samtidig er jeg kritisk overfor den måde, hvorpå Goffman defi-
nerer performance og rækken af relaterede begreber. Det skyldes, at 
han udvikler disse begreber med udgangspunkt i en række præmisser, 
som ikke åbner op for, hvordan man kan se relationer mellem materia-
litet og kultur. Hans ærinde er med andre ord udelukkende at forstå so-
ciale relationer. Materialitet bliver derfor på forhånd defineret uden 
agens, hvilket er en opfattelse, der ikke er mulig at fastholde på en ferti-
litetsklinik, hvor kroppe, æg og sæd hele tiden kan reagere overrasken-
de. Samtidig udvikler og arbejder jeg med begreber som manuskript, 
scenografi og roller på en anden måde end Goffman. Det skyldes, at 
jeg i de rum, jeg bevægede mig i under mit feltarbejde, har fundet, at 
der ikke er en analytisk pointe i at arbejde med klare opdelinger mellem 
forscene og bagscene, publikum og skuespillere. I praksis er der helt 
enkelt ikke klare skillelinjer mellem, hvem der ser på hvis performance. 
Jeg anvender derfor begrebet performance som en skævlæsning af det, 
der foregår, ved at definere det som en form for ”totalteater”. Nyan-
komne oplever konstante ”instruktioner”, der er specifikke ”roller” og 
performancerne udfolder sig over ”manuskripter”.  

Under disse performances ser jeg to styrende principper for de 
skabelser, der finder sted: ”ontologisk koreografi” der knytter sig til ”per-
formativitet”.  

Ontologisk koreografi 

Under min første observation af en ægudtagning, oplevede jeg det 
umiddelbart som en performance, der var organiseret ved hjælp af 
hvad Charis Thompsons beskriver som ontologisk koreografi. Charis 
Thompson har udviklet begrebet ontologisk koreografi gennem flere 
år, Cussins (1996, 1998a, 1998b), Thompson (2005).  

                                                 
92 Henslin og Biggs har tidligere, inspireret af Goffman, analyseret gynækologisk 
praksis som et drama, se Henslin og Biggs (1978)  
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Da Cussins i første omgang udviklede begrebet (1996, 1998b), 
var det ikke mindst i form af et empirisk baseret svar til den tidligere 
feministiske forskning, der havde diskuteret og analyseret spørgsmålet 
om anvendelsen af reproduktionsteknologi. Ud fra sine analyser illu-
strerede Cussins, hvordan agens under fertilitetsbehandling kommer til 
udtryk på meget komplekse måder. Hun viste, at agens ikke blot er no-
get lægerne har under fertilitetsbehandlingen; teknologierne, kvinderne 
mv., har ligeledes agens. Begrebet skaber mulighed for at forstå, hvor-
dan kvinder i fertilitetsbehandling selv agerer aktivt i den kropslige di-
sciplinering og objektgørelse der finder sted, Thompson (2005:179-
180). 

I udviklingen af begrebet har hun samtidig været interesseret i at 
skabe et begrebsapparat, der i en science and technology studies (STS) 
sammenhæng forholder sig til ”subjektdannelse” 93. Samtidig med at hun 
er en del af STS og er tydeligt inspireret af bl.a. ANT og betydningen af 
teknologi og materialitetens agens, så har hun i sine analyser manglet 
muligheden for at arbejde med et subjektbegreb. Udviklingen af begre-
bet, og de analyser hun udfører af tilblivelsen af forældre, kan derfor 
ses som et bidrag til den teoretiske diskussion inden for STS, hvor for-
ståelsen af subjekter ikke er særlig veludviklet, Thompson (2005:179-
181)94. Ved at fokusere analysen på menneskelig agens og forandringer, 
gør hun i praksis op med symmetriprincippet, hvilket er tydelig i hen-
des indledning:  

” I care greatly about patients and also about nonhumans or quasi-
humans (including numbers, nitrogen tanks, and nuclei) and that for 
me charity (interpretative and empathetic) is enabled through, be-
cause of, and in spite of nonhumans. But I care about people more, 
cyborg though they be.”  

Thompson (2000:17)95  

Begrebet ontologisk koreografi er netop udviklet til at forstå forholdet 
mellem forskellige former for agens og herunder, hvordan subjekter 

                                                 
93 Thompson anvender både begrebet ”subjekt” og ”personhood”, og trækker bl.a. i sin 
udvikling af begrebet i en science and technology (STS) kontekst på den Mauss inspi-
rerede antropologiske forskning, se Thompson (2005:181). 
94 Det felt der har været fokus på, har derimod været analyser der forholder sig til 
genstandsfeltet som konstant er foranderlige. Et eksempel på dette er Mols studie af 
åreforkalkning, se Mol (2002)  
95 Thompsons kritik af STS/ANT for den manglende forståelse af subjektpositioner, 
skyldes at man inden for ANT særligt har fjernet blikket fra humane aktører for at 
skabe mulighed for at forstå teknologisk og materiel agens.  



 97

forandrer sig i denne proces. Thompson definerer overordnet begre-
bet: 

“The term ontological choreography refers to the dynamic coordina-
tion of the technical, scientific, kinship, gender, emotional, legal, po-
litical and financial aspects of ART clinics. What might appear to be 
an undifferentiated hybrid mess is actually a deftly balanced coming 
together of things that are generally considered parts of different on-
tological orders (part of nature, part of the self, part of society). The-
se elements have to be coordinated in highly staged ways so as to 
get on with the task at hand: producing parents, children, and eve-
rything that is needed for their recognition as such. Thus, for exam-
ple, at specific moments a body part and surgical instruments must 
stand in a specific relationship, at other times a legal decision can 
disambiguate kinship in countless subsequent procedures, and at 
other times a bureaucratic accounting form can protect the sanctity 
of the human embyo or allow certain embryos to be discarded. Al-
though this kind of choreography between different kinds of things 
goes on to some extent in all spheres of human activity, it is espe-
cially striking in ART clinics96. They are intensely technical and in-
tensely personal and political.” Thompson (2005:8) 

Begrebet har til formål at fange, hvordan agens er distribueret under 
fertilitetsbehandlingerne, og hvorledes dette knytter sig til forskellige 
former for aktører, som man oftest ikke snakker om samtidig. Hendes 
pointe med at anvende begrebet er, at det gør det muligt at gå til de 
empiriske hændelser, der foregår og se, hvordan de forskellige aktører 
og deres agens relaterer og former forældre som subjektpositioner.  

Thompson piller herved hybridbegrebet fra hinanden, og skaber 
i mine øjne en mere operationaliserbar begrebsliggørelse af, hvad der 
sker, når aktører, der normalt placerer sig i forskellige verdener (define-
ret som politisk, kulturel, social, naturlig mv.), mødes97. Herigennem 
bliver det muligt at analysere, hvorfor fx embryoner kan skifte betyd-
ning fra at være liv til at være en klump celler, der kan smides ud. Det 
indledende eksempel med ægudtagningen viser også, hvordan den on-

                                                 
96 ART-Clinics er en engelsk forkortelse af “Assisted Reproductive Technology Cli-
nics” dvs. fertilitetsklinik 
97 Latour anvender begrebet hybrid i ”We Have Never Been Modern”, Latour (1993:10). 
En hybrid er det, der opstår i forsøget på at etablere ”det moderne”, der er baseret på 
en opdeling af natur/kultur. Denne distinktion kan ikke opretholdes, og i stedet op-
står, hvad Latour kalder hybrider, der minder meget om en del af Haraways figuratio-
ner. Thompsons pointe er ikke at problematisere Latours analyse, men derimod en 
interesse i hvordan ”hybrider” opstår eller kommer til udtryk empirisk. Disse proces-
ser kan ikke forstås ved hjælp af figurationer, men må undersøges i den forandring, 
de gennemgår. Det er en interesse jeg deler med hende!  
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tologiske koreografi finder sted via ultralydsskærmen, der spiller den 
centrale rolle under ægudtagningen.  

Thompsons analyser baseret på ontologisk koreografi handler 
bl.a. om, hvordan subjektpositioner som mulige forældre bliver til i 
samspil med andre aktører som ultralydsscannere, hormoner, mikro-
skoper, inkubatorer, læger, sygeplejersker og laboranter. Begrebet onto-
logisk koreografi kan også anvendes til at se på de mangfoldige skabel-
sesprocesser, der foregår på fertilitetsklinikkerne, ikke blot skabelsen af 
mulige forældre, men også andre subjektpositioner, normer, æg, sæd, 
embryoner, børn mv. Begrebet er anvendeligt, fordi det kan abstrahe-
res og anvendes til netop at forstå, hvordan forskellige aktører, der 
normalt kategoriseres som natur, kultur, teknologi mv., kan agere i de-
res møde. Det skaber mulighed for at få indsigt i, hvordan na-
tur/kultur-distinktionen forhandles uden at fastholde dikotomien. Det 
vil sige, at det bliver muligt at undersøge, hvordan forskellige former 
for aktører agerer i mødet med hinanden under de performances, der 
finder sted på fertilitetsklinikkerne. 

Analyser af den ontologiske koreografi, der finder sted på sæd-
banker og klinikker, giver et analytisk blik, der skaber mulighed for at 
forstå performances. Begrebet forklarer dog ikke i sig selv, hvordan 
den ontologiske koreografi finder sted og former skabelser af alt fra 
normer til materialitet som æg og sæd. For at kunne skabe forståelser 
heraf, ser jeg det, der sker under den ontologiske koreografering, som 
performativitet.  

Performativitet 

Forskellige aktører fra mennesker til scanningsapparater har forskellige 
måder at agere på. De måder, som agensen kommer til udtryk på, kan 
forstås som ”performative handlinger”. Inden for den feministiske teori, 
der på forskellige måder har forsøgt at forstå, hvordan natur og kultur, 
herunder materialitet og kultur, forholder sig til hinanden, har en række 
teoretikere netop anvendt dette begreb til at forstå, hvordan biologisk 
og kulturelt køn kan forstås i forhold til natur og kultur. 

Judith Butler har med bøgerne ”Gender Trouble: Feminism and the 
Subversion of Identity” (1990) og ”Bodies That Matter: On the Discursive Li-
mits of ”Sex”” (1993) spillet en særlig rolle i diskussionerne, hvor hun 
har udviklet en socialkonstruktionistisk forståelse af, hvordan kroppe 
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skabes i en materialiseringsproces via performativitet 98. I “Bodies That 
Matter: On the Discursive Limits of ”Sex”” (1993) argumenterer hun for: 

”In the first instance, performativity must be understood not as a sin-
gular or deliberate ”act,” but, rather, as the reiterative and citational 
practice by which discourse produces the effects that it names. What 
will, I hope, become clear in what follows is that the regulatory norms 
of “sex” work in a performative fashion to constitute the materiality of 
bodies and, more specifically, to materialize the body’s sex, to mate-
rialize sexual difference in the service of the consolidation of the het-
erosexual imperative.” Butler (1993:2) 

Performativitet i Butlers forståelse er en måde at se, hvordan kroppe 
materialiserer sig gennem gentagende citerende praksisser, der er base-
ret på en opfattelse af, at mænd og kvinder indgår i heteroseksuelle re-
lationer. Butler er i denne forståelse af performativitet inspireret af 
Foucaults diskursbegreb. 

For Butler er anvendelsen af performativitetsbegrebet en måde at 
videretænke, hvordan diskurser i praksis har effekt på materialitet, ikke 
mindst hvordan køn skabes. Der er ofte diskurser, der spiller en mere 
central rolle, eller hvad man med et Gramsci inspireret udtryk kan be-
skrive som en hegemonisk diskurs. Med hegemonisk diskurs mener jeg, 
at diskursen er stærkt normaliseret99. Fx kan den heteroseksuelle di-
skurs betragtes som hegemonisk i vores samfund bl.a. under anvendel-
sen af de nye forplantningsteknologier. Beretningen fra indledningen 
”It takes two...” er et eksempel herpå. Hegemoniske diskurser som den 
heteroseksuelle er dog, som Butler i sine analyser illustrerer, ikke stati-
ske. Butlers pointe er at vise, at der findes et forandringspotentiale i de 
citerende praksisser, der opstår når citering af køn ender med at blive 
en parodi. I de tilfælde hvor parodien opstår, bliver rammerne for 

                                                 
98 I Thompsons kapitel om maskuliniteter og femininiteter diskuterer hun netop, 
hvordan ontologisk koreografi på de amerikanske fertilitetsklinikker er koblet til per-
formativitet. I analysen anvender Thompson udelukkende Butlers begreb performati-
vitet til at forstå, hvordan køn gøres, som social konstruktion. Hun undersøger ikke 
materialiseringsprocesserne, hvilket skyldes, at hendes fokus er på, hvordan subjekt-
positioner kan forstås i samspil med anvendelsen af teknologi, Thompson (2005:117-
143). Eftersom jeg er interesseret i at undersøge skabelsesprocesser, trækker jeg på 
Butlers teoretiske forståelse af hvordan materialiseringsprocesser finder sted gennem 
performative handlinger. 
99 Når jeg anvender begrebet hegemoni, er jeg særligt inspireret af Comaroff og Co-
maroff (1991:19-32). De arbejder med en skelnen mellem det, der er normaliseret i en 
grad så det er usynligt, og det der er italesat og bevidstgjort. Denne skelnen foretager 
de via deres begrebstrekant ideologi-hegemoni-kultur. Hvor ideologi er til diskussion, 
så opfattes det hegemoniske som værdineutralt og normaliseret. Jeg er netop interes-
seret i at analysere den slags normaliseringer. 
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hvordan mænd og kvinder kan agere udfordret og til tider forandret. 
Det er en forandring, der også kan have betydning for, hvordan mand-
lige og kvindelige kroppe materialiserer sig, Butler (1990:134-141)100.  

Butlers performativitetsbegreb, der er koblet til materialiserings-
processer, kan ses som Butlers svar på, hvad skabelse er. Ser man det 
indledende eksempel med ægudtagningen ved hjælp af disse briller, kan 
det blive anvendeligt til en vis grænse.  

Performativitet, som et udtryk for diskurs i Foucaultsk forstand, 
kan sige en hel del om sygeplejerskens forventning til den afrikanske 
kvindes handlinger både i forhold til hendes køn og etnicitet. Samtidig 
kan man også opnå en indsigt i den måde, sygeplejersken agerer og gør 
sin egen position ved hjælp af diskurser. Til gengæld har denne forstå-
else af performativitet megen lidt forklaringsværdi for de begivenheder, 
der finder sted, hvis æggene agerer overraskende, eller hvis mandens 
sædceller under den efterfølgende befrugtning ikke bevæger sig.  

Det er en kritik, som Barad også har formuleret i udviklingen af 
sin teori agential realism. Hun anvender Butlers performativitetsbegreb 
til at forstå, hvordan magtrelationer og kulturelle forestillinger i form af 
diskurs er med til at forme materialiseringsprocesserne, Barad 
(2003:803-811). Barad bygger videre på Butlers kobling mellem materi-
aliseringsproces og performativitetsbegreb, men i stedet for at bygge på 
et performativitetsbegreb, der er koblet til repræsentationer, inkluderer 
hun også materialitetens egen agens101. Det gør hun ved at udvide for-
ståelsen af performativiteten fra udelukkende at omhandle humane ak-
tørers citerende praksisser til også at inkludere ikke-humane aktører.  

”Intra-aktivitet” er et begreb, som Barad udvikler for at forstå, 
hvordan viden bliver skabt i forholdet mellem forskningsobjektet og 
forskeren. Dette forhold forstår Barad ved hjælp af Bohrs begreb ”fæ-
nomen”. Barad beskriver fænomen på følgende vis: 

”On my agential realist elaboration, phenomena do not merely mark 
the epistemological inseparability of “observer” and “observed”; 
rather, phenomena are the ontological inseparability of agentially in-
tra-acting “components”. That is phenomena are ontologically primi-
tive relations –relations without preexisting relata.” Barad (2003:815) 

                                                 
100 Butler argumenterer for at parodi ikke nødvendigvis fungerer subversivt – det kan 
også være med til at rekonstituere den hegemoniske diskurs, se Butler (1990:139).  
101 Barad er også inspireret af Haraways måde at beskrive materialiseringsprocesser 
på, Barad (2003:808).  
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Barads pointe er, at et fænomen etableres i en sammenhæng, der netop 
nedbryder relationen mellem forskellige former for aktører; det materi-
elle og diskursive, subjekt og objekt. Denne relation vælger hun at be-
skrive som ”intra-aktivitet”, hvilket adskiller sig fra det sædvanlige be-
greb interaktion, fordi sidstnævnte bygger på en forudfattet opfattelse 
af, at tingene a priori findes i sig selv.  

Et konkret eksempel er, hvordan et foster bliver til under ultra-
lydsscanninger. Her mener Barad at, det er langt mere frugtbart at se 
fosteret som ”fænomen” frem for objekt. Hun forklarer det med: 

” ...ultrasound technologies do not reveal an observation-
independent entity with inherent properties, rather the sonogram re-
cords properties of the intra-action of ”the foetus” as iteratively con-
stituted through various practices and the apparatuses of observa-
tions. Agential realism offers an analysis of the constitution of the 
foetus as a human subject, including issues of responsibility for 
those constituting practices. At the same time, agential realism rec-
ognises the agency of both the objects and the subjects of knowl-
edge (e.g. the fact that the foetus ”kicks back”). Barad (2000:16) 

Et fænomen, i form af fx et foster, skabes i intra-aktivitet mellem ultra-
lydsscanneren, læge, kvinden og fostret. Et fænomen vil derfor oftest 
være, hvad Barad beskriver som ”materielt-diskursivt”. Dvs. at det kun 
kan forstås ved at se materialitet og diskurser i samspil, som et hele102. 
Skabelsen af fostret under ultralydsscanningen er hverken kun materiel 
eller kun diskursiv. Samtidig med at fostret skabes, er det i den iterative 
intra-aktivitet ikke kun objekt, det er samtidig subjekt, en del af kvin-
dens krop og kvindens og lægens perception, samtidig med, at fosteret 
netop også kan agere.  

Begrebet ”fænomen” er anvendeligt i min analyse, fordi jeg net-
op er interesseret i at undersøge intra-aktiviteten, der foregår under di-
verse skabelsesprocesser, der finder sted, når assisteret befrugtning er 
taget i brug. Det skaber mulighed for at få indsigt i de processer, der 
finder sted under skabelser af æg, sæd og embryoner, uden at tingslig-
gøre dem. Det skaber også mulighed for at se forandring som andet 
end citerende praksisser, der opstår i de tilfælde, hvor de citerende 

                                                 
102 Barad har i udviklingen af begrebet ”det materielt-diskursive” ladet sig inspirere af 
Haraways begreb, ”det materielt-semiotiske”. Der er en forskel på de to begreber, efter-
som semiotik refererer til tegns betydning, hvilket ikke nødvendigvis inkluderer di-
skurser. I arbejdet med afhandlingen har jeg fundet Barads begreb det materielt-
diskursive mere anvendeligt. Det skyldes, at det understreger de magtrelationer, som 
jeg i min analyse af skabelsesprocesser, ønsker at belyse. 
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praksisser ender i parodi. Materialitetens agens kan her også være be-
tydningsgivende for forandringsprocesser. Derfor ser jeg intra-aktivitet 
som et muligt forklarende begreb i forhold til, hvordan skabelsespro-
cesser finder sted.  

Eftersom agential realisme er udviklet til at forstå vidensskabelse 
og ikke-skabelser, der finder sted under medicinsk kliniske praksisser, 
har jeg videreudviklet mulighederne for forståelse af bl.a. performativi-
tet.  

Et af de problemer, jeg ser ved agential realisme i denne kon-
tekst, er, at teoriens forklaringskraft tager udgangspunkt i at forklare 
”fænomenet” ved at forstå det som ”intra-aktiviteten” mellem forske-
ren, forskningsobjektet og evt. den teknologi der anvendes. Barad an-
vender ikke empiriske situationer, hvor flere humane aktører er invol-
veret. Her er det i mine øjne nødvendigt at udvikle en forståelse af de 
forskellige former for agens og positioner, som skabelserne finder sted 
inden for i den konkrete situation. I min kommende analyse af skabel-
ser med fokus på mødet mellem materiel agens og diskurser, spiller dis-
se forskelle en væsentlig rolle. Det gælder i forskellige situationer mel-
lem humane- og forskellige former for ikke-humane aktører, som æg, 
sæd og ultralydsscannere.  

Blandt de humane aktører på fertilitetsklinikkerne og sædbanker-
ne blev det under mit studie meget tydeligt, at følelser er helt centrale i 
de performances, der kommer til udtryk. Derfor mener jeg, det er vig-
tigt at understrege, at Butlers forståelse af performativitet, der har fo-
kus på skabelsen af subjektpositioner, er en proces der kan finde sted i 
form af gentagne citationer. Følelser er vigtige, fordi skabelserne på 
fertilitetsklinikken, også er nært knyttet til begær efter liv og forestillin-
ger om familiedannelse, femininitet og maskulinitet. I skabelsesproces-
serne er følelser dog samtidig mere og andet end en del af skabelsen af 
subjektpositioner. Fx agerer kvindekroppe ofte under hormonbehand-
ling, så kvinden bliver følelsesmæssigt påvirket. De forskellige aktører 
skaber med andre ord mulighed for forskellige former for agens, der 
har betydning for skabelserne af æg, sæd og embryoner.  

Følelseskoreografi 

Menneskelig agens har specifikke karakteristika, og på fertilitetsklinik-
kerne var følelserne det aspekt, der spillede en central rolle103. I min 

                                                 
103 Min tilgang til følelser er blandt andet inspireret af mange gode diskussioner med 
Astrid Jespersen. 
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analyse er følelser interessante i den udstrækning, de spiller en rolle for 
skabelserne knyttet til æg, sæd og embryoner, eller ved at de bliver 
skabt under den gentagne intra-aktivitet, der finder sted. Derfor er de 
knyttet til performativiteten mellem de forskellige aktører, herunder 
også scenografien, hvor de som andre former for agens kan blive onto-
logisk koreograferet. Det har jeg valgt at kalde følelseskoreografi. Det 
er en form for performativitet, der som andre former, kan forstås ved 
hjælp af analyser af den intra-aktivitet, der finder sted mellem forskelli-
ge aktører104.  

Følelser er gennem tiden blevet defineret og teoretiseret på man-
ge forskellige måder, men grundlæggende kan siges, at de ofte enten 
forstås som noget, der kommer indefra, eller som noget der kommer 
udefra via socialiteten, se Ahmed (2004:8-12)105. Ud fra de måder følel-
ser indgår i skabelser på fertilitetsklinikker, mener jeg ikke, man kan la-
ve en klar definition af, om følelser kommer inde eller udefra. Følelser 
synes i den kontekst at gøre begge dele og konstant være under foran-
dring.  

Begrebet følelseskoreografi skaber rum til at forstå de følelser, 
der er koblet til de eksisterende diskurser, der skaber normer for, hvor-
dan en familie bør se ud, normer som fx beretningen ”It takes two...” er 

                                                 
104 Følelser er i mine øjne et underanalyseret område i samfundsvidenskabelig forsk-
ning og ikke mindst inden for science and technology studies (STS). Den sidstnævnte 
del skyldes, at subjektpositioner sjældent er i fokus, og flere ANT/STS inspirerede 
forskere har direkte argumenteret mod, at jeg i min analyse skulle inddrage de følel-
ser, som former mit etnografiske materiale. Fx sagde Mike Michaels på et Ph.d. kur-
sus ”Don’t go down that road”, fordi han mente, at der var stor fare for at ende i essen-
tialisme. Moser og Law har dog diskuteret følelser, se Moser (2003), Law (1998) og 
Moser og Law (1998), Law og Moser (1999) men jeg mener ikke, deres analyser giver 
bud, der åbner op for at forstå, hvad der foregår med følelserne. Det bliver svært at 
se følelser som kropslige og materielt-diskursive. Inden for den feministiske teori er 
der derimod udviklet andre tilgange til følelser, se fx Ahmed (2004). Hun laver en in-
teressant og kropslig analyse ved hjælp af personlige læsninger af tekster. Hendes ana-
lyse giver dog ingen analytiske begreber der var anvendelige til at forstå, hvordan fø-
lelser bliver skabt, eller hvilken betydning de har i mødet mellem teknologi, krop, cel-
ler, diskurs etc. Det er grunden til, at jeg har fundet det mest interessant at videreud-
vikle Thompsons begreb ontologisk koreografi, så det også inkluderer underbegrebet 
- følelseskoreografi. Jeg ser Hochschilds begreb ”følelsesarbejde” som en mulig form 
heraf. Det er dog ikke alle former for koregraferinger, jeg mener er ”følelsesarbejde”, 
Hochschild (2003).  
105 Ahmed henviser til de teorier inden for psykologien, der fastholder følelser som 
noget, personligt fx Strongman (2003). Det er teorier, hvor følelserne er inde i og er 
koblet til ydre genstande. Sociologer og andre har kritiseret denne tilgang og har i 
stedet udviklet teorier, der ser på følelser som noget der er internaliseret og er del af 
kulturelle og sociale praksisser og ofte bevæger sig udefra og ind, her nævner hun fx 
Katz (1999).  
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bygget op om. Samtidig skaber følelseskoreografi mulighed for at ana-
lysere følelser som noget, der er knyttet til kropslige reaktioner, fx re-
sultatet af indtagelse af hormoner, eller følelser, der opstår efter en gra-
viditet, hvor kvinder kan være følelsesmæssigt påvirket106. Uanset hvad, 
kommer følelserne til udtryk i de performative handlinger.  

Denne forståelse af følelser som noget der koreograferes, og som 
både er knyttet til kropslige reaktioner, eksisterende diskurser og intra-
aktivitet med andre former for aktører, er ikke kun inspireret af 
Thompsons begreb ontologisk koreografi og Barads agential realisme, 
men også af Hochschilds begreb følelsesarbejde. Hochschild har ud-
viklet begrebet fordi hun var interesseret i både at inddrage kropslige 
reaktioner og den måde følelser gøres på, Hochschild (2003:232). Hun 
udviklede sin teoretiske tilgang med baggrund i en interesse for kom-
mercialisering af følelser, og i hvordan følelser bevidst bliver anvendt i 
serviceerhverv. Den terminologi hun anvender i forhold til følelser re-
flekterer hendes studie af, hvordan anvendelsen af følelser bliver vær-
disat i forskellige arbejdssituationer, fx af stewardesser. Følelser er i 
hendes fremstilling både biologisk og socialt/kulturelt betinget, 
Hochschild (2003:211-233), men de kan ikke undgå at være kulturelt 
formidlet. Følelser definerer Hochschild som:  

”... a sense, like the sense of hearing or sight. In a general way, we 
experience it when bodily sensations are joined with what we see or 
imagine. Like the sense of hearing, emotion communicates informa-
tion. It has, as Freud said of anxiety, a “signal function”. From feeling 
we discover our own viewpoint of the world. We often say that we try 
to feel. But how can we do this? Feelings, I suggest, are not stored 
“inside” us, and they are not independent of acts of management. 
Both the act of “getting in touch with” feeling and the act of “trying to” 
feel may become part of the process that makes the thing we get in 
touch with, or the thing we manage, into a feeling or emotion. In ma-
naging feeling, we contribute to the creation of it.” Hochschild 
(2003:17-18)107 

Hochschild opfatter følelser, som en form for sans, vi både anvender 
og bearbejder på mangfoldige måder. Jeg er enig i denne forståelse af 

                                                 
106 Mange af mine informanter beskrev, at ønsket om at få børn delvist var betinget 
af de eksisterende normer for, hvordan en ”normal” familie ser ud. De følelser, der 
knytter sig til ufrivillig barnløshed, er også diskursivt betinget, hvilket bliver tydeligt i 
studier af kvinder der har valgt at forblive barnløse, se Fjell (2002) 
107 Hochschild anvender begrebet følelsesmanagement i hendes bredere forståelse af, 
hvad følelser er, når de opstår i andre kontekster end på arbejdspladsen. Jeg finder 
dog begrebet følelsesmanagement problematisk, eftersom management konnoterer 
en specifik måde at håndtere følelser på, der er knyttet til business.  
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følelser og mener derfor, at følelsesarbejde kan forstås som gentagne 
performative praksisser, der kommer til udtryk som en intra-aktivitet 
mellem forskellige aktører, der i denne proces bliver koreograferet. I 
denne forståelse kan følelser både ses som socialt, kulturelt og materielt 
betinget.  

Hochschilds begreb ”følelsesarbejde” er i mine øjne én af de former 
for følelseskoreografering, der kan finde sted under skabelserne af æg, 
sæd og embryoner på sædbanker og inseminations- og fertilitetsklinik-
ker. Ikke mindst på fertilitetsklinikken giver begrebet mening, når fx 
sygeplejersken står over for et par, hun oplever opfører sig på en måde 
der ikke er, som Butler betegner ”kulturelt genkendeligt”, Butler 
(1990:17). Med ”kulturelt genkendeligt” mener Butler, at man gennem 
performativiteten bliver genkendelig som mand eller kvinde ved at per-
forme henholdsvis maskulint eller feminint indenfor rammerne af den 
heterosexuelle matrice. Begrebet mener jeg kan anvendes bredere til fx 
også at forstå, hvilken form for normalitet, der findes på klinikken for, 
hvordan ”gode forældre”/”gode patienter” bør opføre sig. I et sådant tilfæl-
de forventes sygeplejersken at koreografere sine følelser, så hun selv 
fremstår som professionel i sit erhverv på trods af, at hun i situationen 
måske er blevet vred eller frustreret.  

Som jeg vil illustrere, kommer følelser dog til udtryk på mange 
andre måder end i form af følelsesarbejde. Følelser kommer fx også til 
udtryk i forholdet mellem kvinden og hendes krop, der følelsesmæssigt 
også påvirkes af indtagelse af hormoner. Det kan også være fordi kvin-
den under en scanning får besked på, at behandlingen må standses, da 
hun producerer for mange æg. Det er en situation, der kan føre til stor 
ærgrelse, frustration og usikkerhed om muligheden for, at der skabes et 
barn. Der kan også være tale om en situation, hvor følelseskoreografien 
opstår i intra-aktiviteten mellem laborant og celler, hvor laboranten fa-
scineres af de flotte æg og muligheden for at deltage i skabelsen af liv. 
Den måde, hvorpå performativiteten udfolder sig mellem de forskellige 
aktører, er derfor meget kontekstbaseret.  

I det næste afsnit vil jeg derfor, samtidig med at jeg introducerer 
Service-klinikken (fertilitetsklinik i Sverige), Humor-klinikken (fertili-
tetsklinik i Danmark) og delvist Alternativet (inseminationsklinik i 
Danmark) og Den Seriøse (sædbank og inseminationsklinik i Sverige), 
uddybe, hvordan sædbankernes og klinikkernes udseende og perfor-
mances påvirker skabelserne.  
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Scenografi på fertilitets- og inseminationsklinikker 

Indledning 

Da jeg for første gang befandt mig på Humor-klinikken, virkede omgi-
velserne selvklare for mig. Det kan skyldes, at det er et hospital, der 
ligger i det område, jeg er vokset op, og derfor levede det op til de for-
ventninger, jeg har til, hvordan et hospital ser ud. Under mit ophold på 
Service-klinikken og mødet med inseminationsklinikkerne Den Seriøse 
og Alternativet, blev jeg dog klar over, hvor kontekstuelt praksisser er 
forankret108. Samtidig blev det tydeligt, hvor tæt det materielle er koblet 
til det diskursive i form af performative ritualer.   

I resten af kapitlet vil jeg beskrive, analysere og diskutere, hvor-
dan de forskellige performative praksisser og scenografien får betyd-
ning for de skabelser, der finder sted. Fordi størstedelen af mit materia-
le kommer fra Humor- og Service klinikkerne, tager jeg særligt ud-
gangspunkt i dem. Ligesom jeg selv indledte mit feltarbejde på Humor-
klinikken, så begynder min beskrivelse af scenografien her. 

Iscenesættelser 

Humor-klinikken 
Humor-klinikken er en del af et af de store hospitaler i hovedstadsom-
rådet. Man skulle ind i klinikområdet, før det blev klart, at man havde 
bevæget sig ind i fertilitetsklinikken. På gulvet var der linoleum, og på 
væggene, var der som i resten af hospitalet, malet klare farver. Møbler-
ne så ud som på de andre afdelinger af hospitalet; gedigne, men med 
nogle år på bagen. 

Eftersom klinikken ligger på et offentligt hospital, og der ikke er 
mulighed for selvbetaling i det danske offentlige system (det er der vis-
se steder i Sverige), kommer der kun offentlige patienter. Da hospitalet 
ligger i et socioøkonomisk blandet område, og der ikke er lange vente-
lister, der kunne føre til, at par med en god økonomisk baggrund valgte 
privat behandling, er patientgruppen meget blandet.  

                                                 
108 Det er en pointe som flere forskere inden for science and technology studies 
(STS), der beskæftiger sig med medicinske teknologier, har understreget, se fx Berg 
og Mol (1998:7-8). Samtidig med at jeg var bekendt med en række af de diskussioner 
som andre forskere, der arbejder med det medicinske felt havde ført, blev jeg overra-
sket over i hvilken grad dette i praksis kom til udtryk på de klinikker og sædbanker, 
hvor jeg opholdt mig.  
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Det første der sker, når et par er blevet henvist til klinikken er, at 
de bliver indkaldt til en samtale med en læge. Formålet er, at parret skal 
føle, at de er inde i Humor-klinikkens behandlingssystem, samtidig 
med at lægen kan sikre, at klinikken har de nødvendige oplysninger om 
patienterne, og at både manden og kvinden har gennemgået de relevan-
te undersøgelser inden behandlingens start. Det skaber mulighed for, at 
parret anvender ventetiden inden behandlingsstart på klinikken til at få 
foretaget de nødvendige prøver, der ellers ville kunne udsætte behand-
lingen yderligere. Derudover bliver kvinden scannet vaginalt. Efter 
samtalen viser en sygeplejerske parret klinikken.  

“Én af de dage jeg befandt mig på Humor-klinikken, fulgte jeg med sygeplejersken 
Kirsten. Efter et par med iransk baggrund havde været til en lægesamtale for første 
gang, var det Kirsten, der introducerede til rollen som patienter ved at  vise dem kli-
nikken. Rundvisningen synes at have flere formål. På den ene side introduceres par-
ret til, hvordan klinikken ser ud – men samtidig kan den ses som en vigtig del af 
klinikkens informationsarbejde, der dels gør patienterne trygge, da de ved, hvad de 
skal igennem, og dels lærer dem, hvordan de forventes at agere som patienter.  

Da alle fik en rundvisning, første gang de kom til klinikken, (studerende, 
nyansatte, patienter og mig), kan man opfatte det sådan, at der på klinikken findes 
bestemte roller, der fordeler sig på patient (mand/kvinde), læge, sygeplejerske, labo-
rant og sekretær. Alt afhængig af hvilken rolle man har, skal man iklædes forskel-
ligt tøj og man kan bevæge sig i specifikke områder på klinikken.  

Sygeplejersken Kirsten, der viser rundt, starter med at fortælle parret, at der 
er to undersøgelsesstuer: Stue A som var den stue, vi lige havde befundet os på. Det 
var en stue, der blev anvendt til samtaler med patienter, ultralydsscanning og pati-
entundersøgelser. Stue B er den stue, der anvendes mest, fordi der både bliver foreta-
get ultralydsundersøgelser, patientsamtaler, ægudtagning og ægoplægning. Kirsten 
peger mod stue B’s lukkede dør, som parret ikke får at se denne dag, fordi lokalet 
anvendes. Det er dog centralt at vise hvor stuen er, fordi de fleste af konsultationerne 
foregår i dette lokale.  

Stue B er indrettet, så den kan anvendes til mange funktioner. For enden af 
stuen er der vinduer, hvor lyset kommer ind, og der er adskillige lamper. Tæt ved 
døren står et stort bord, hvor lægen fører samtaler med patienterne, og bag en stof-
skillevæg står scanningsapparatet og den gynækologiske briks. På væggen hænger 
der skabe, og der er en lille lem ind til laboratoriet, der ligger ved siden af. Det gør 
at æg og sæd kan transporteres hurtigt og smidigt mellem de to rum.  

Kirsten viser os efterfølgende hovedlaboratoriet, der ligger ved siden af stue B. 
Inde i lokalet står to inkubatorer (varmeskabe), og der er en række metalborde med 
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mikroskoper. Da vi står ved siden af det bord, hvor patienterne selv skal lægge 
journalen, forklarer Kirsten, hvordan de på hverdage, når de kommer, skal hen i 
sekretariatet og hente deres journal. I sekretariatet sidder der to/tre sekretærer, og 
på skranken, der adskiller patienter fra sekretærer, står et strudseæg. Bagved står 
det store journalsystem langs væggen.  

Kirsten fortæller, at parret, efter at have fået udleveret journalen, skal tilbage 
til det bord, vi står ved siden af, og lægge journalen, hvorefter de kan sætte sig i ven-
teværelset, til de bliver kaldt ind efter tur.  

På trods af at klinikken er indrettet i stil med resten af hospitalet, er der 
dog mange tegn, der antyder, at man befinder sig på hospitalets fertilitetsklinik. På 
gangenes vægge hænger informationsplancher og rammer med billedcollager af de 
børn, der er blevet født efter inseminations og IVF behandlinger på klinikken. I 
venteværelset er der informationsmateriale, der er udarbejdet af klinikken selv samt 
af Serono, Organon og Foreningen for Ufrivilligt Barnløse. 

Da parret ser de store rammer med billeder af børn, bliver de meget optaget 
af at kigge på de mange babyer. 

Herefter viser Kirsten os sædskabet, der findes lige ved siden af laboratoriet. 
Det består af et indbygget skab med en låge. Hun kigger på manden og understre-
ger, at dette er vigtigt for ham at kende til. Hun forklarer, at det er her, han skal 
stille sædprøven, og at det alt sammen står på den informationsfolder, de får udleve-
ret, men at det er meget vigtigt, at de husker at sætte afsender i form af mandens og 
kvindens cpr-nummer på sædglasset. Hvis ikke det står på, så kasserer laboranter-
ne glasset. Kvinden spørger, om det er med til at sikre, at man ved, hvem faren er. 
Kirsten svarer smilende, at det jo ikke går, hvis de laver børn, der er ternede.  

Hun hentyder dermed humoristisk til de mulige slægtskabsforbytninger, der 
kunne opstå på klinikken, hvis ikke laboranterne strengt overholdt procedurerne 
om, at parret skrev cpr-numrer på glasset. Det understreger hun ved at henvise til, 
at de forskellige mennesker, der kommer på klinikken, gør at de kunne risikere at 
et barn ikke kom til at have samme hudfarve som sine forældre. Hun understreger 
herved betydningen af den performative handling, det er at skrive personnummeret 
på glasset. Det er en handling, der sikrer parret i at skabe et genetisk set eget barn. 
Samtidig tydeliggør hun ved hjælp af laboranternes strenge håndhævelse af reglen, at 
deres performative praksisser i relation til æg og sæd er seriøse og sikre.  

Derefter viser Kirsten os vaskerummet – et lille rum med vasketøj, hvor sy-
geplejerskerne desuden har deres materialer. Det er samtidig et af de steder, sygeple-
jerskerne anvender til at have opfølgende samtaler med patienterne, efter at de har 
været inde hos lægen. Sygeplejerskernes informationsarbejde på Humor-klinikken 
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foregår de steder, hvor der er plads til et bord og et par stole – i vaskerummet, i én 
af de stuer, der ikke bliver brugt mv.  

Til sidst viser Kirsten stue C, hvor der står fire senge og et sofabord med blø-
de stole. Det er her, kvinden hviler ud efter ægudtagning og ægoplægning. Kvinderne 
ligger i samme rum, og de kan sammen med deres mænd få et glas saft, te eller kaffe 
inden de bliver udskrevet. 

Vi går tilbage til vaskerummet, og Kirsten fortæller, hvad der skal ske un-
der inseminationsbehandlingen og giver parret mulighed for at stille spørgsmål.”  

Kirsten giver på denne rundvisning specifikke detaljerede beskrivelser 
af, hvordan man som patient performativt skal agere under skabelses-
processen. Det gælder både i forbindelse med journalhåndtering og 
venteprocedurer, og desuden, hvordan fx sæden skal håndteres og 
overbringes i klinikkens varetægt.  

Service-klinikken 
Service-klinikken er en af de private klinikker, der ligger i den sydlige 
del af Sverige. Selvom Service-klinikken er privat, er klientellet lige så 
blandet som på Humor-klinikken og bærer præg af stor mangfoldig-
hed, både hvad angår social, økonomisk og etnisk baggrund. Det skyl-
des, at man på Service-klinikken også behandler offentlige patienter, 
fordi man i regionen har besluttet at udlicitere IVF-behandling. 

På trods af at klinikken både har private og offentlige patienter, 
er der ingen grundlæggende forskel på den behandling, som patienter-
ne gennemgår. Den eneste forskel er, at de private patienter bliver in-
troduceret til klinikken som enkeltstående par, mens de offentlige pati-
enter bliver samlet i mindre grupper på ca. 5 par ad gangen, hvorefter 
de får en rundvisning på klinikken og information om behandlingsfor-
løbet. En af de første dage, jeg opholdt mig på klinikken, gik jeg med 
på en rundvisning:  

Fra man kommer ind af døren, er man ikke i tvivl om, hvad der foregår på stedet. 
På gulvet ligger en dørmåtte med klinikkens logo, et æg og en svømmende sædcelle. 
Lokalet, man træder ind i, fungerer både som venteværelse og entré. Der er bløde 
sofabænke langs væggen, og på et lille bord står en frugtkurv med frisk frugt. På 
væggene er der kunst, og der bliver spillet glade toner af popmusik. Der er et stort 
bord midt i lokalet, hvor der ligger bøger og materiale om forplantning, infertilitet og 
IVF. Ved siden af står der friske blomster og der står, som på sekretariatet på 
Humor-klinikken, et strudseæg. Pga. af blomster mm. har venteværelset en helt an-
den stemning end den på Humor-klinikken. Ikke mindst skaber frugtkurven og 
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blomsterne en oplevelse af, at klinikken er privat, - den slags er en luksus, man 
normalt ikke støder på i den offentlige sektor.  

Rundvisningen består i, at jordemoderen Sara ligesom Kirsten på Humor-
klinikken instruerer patienterne i deres rolle på klinikken109. Sara starter rund-
visningen i den venstre side af klinikken, og gør opmærksom på, at man som pati-
ent først skal melde sin ankomst til sekretæren. Ved siden af er ”modtagelsen”. 
Den består af tre undersøgelses – og samtalerum, som anvendes til lægens undersø-
gelser, til sygeplejerske/jordemoder samtaler under hormonstimuleringen inden ægud-
tagning, og til graviditetsscanninger.  

Før vi får et af disse rum at se, går vi til højre forbi sygeplejerskernes, labo-
ranter og lægernes kontorer. Kontorerne er alle delt op med glas, hvilket giver ind-
tryk af en klinik, hvor man har let adgang til personalet. Når man går på gangen i 
klinikken, får man en anden fornemmelse end på Humor-klinikken, hvor alle rum 
er lukkede med døre og vægge. Én ting går dog igen fra Humor-klinikken: De store 
rammer med billeder af børnene, som er blevet til ved hjælp af IVF-behandlingen 
på klinikken. Ligesom på Humor-klinikken lægger de kommende patienter mærke 
til de mange babyer. 

Derefter viser Sara et af de seks værelser, hvor parrene, der er kommet til 
ægudtagning eller ægoplægning, bliver indlogeret. Værelserne minder mest af alt om 
et hotelværelse med dobbeltseng, eget bad og toilet. Sara fortæller parret, at det er 
deres værelse under opholdet på klinikken, og de kan blive der, til de føler sig klar 
til at tage hjem.  

Parrene kigger nysgerrigt ind, mens Sara tilføjer, at det også giver mulighed 
for, at mændene kan aflevere deres sædprøve i ro og fred. Hun viser, hvordan døren 
til toilettet kan låses, og forklarer, at de både tænder en lampe, og sætter en gul 
post-it på døren, så de ikke bliver forstyrret. De fysiske rammer giver dermed mu-
lighed for at have privatliv på en helt anden måde end på Humor-klinikken.  

Dernæst åbner Sara døren ind til et lille rum, der fungerer som mellemgang 
mellem resten af klinikken og operationsrummet og laboratoriet. Både operations-
rum og laboratoriet er, hvad de beskriver som sterile områder. Man skal derfor have 
hvid kittel over tøjet, papirshat på hovedet og andre sko eller skobeskyttere på, når 
man går ind. Det er et udstyr, som var ganske uvant for mig efter at have befundet 
mig på Humor-klinikken. 

Laboratoriet og ægudtagningsrummene er samtidig områder, hvor man ikke 
kan se ind. Wera, en af laboranterne kommer derfor i stedet ud og fortæller om, 

                                                 
109 På Humor-klinikken var der udelukkende ansat sygeplejersker til informationsar-
bejdet/patientpleje, men på Service-klinikken varetages dette arbejde af både jorde-
mødre og sygeplejersker.  
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hvad de laver på laboratoriet. Det er her, de udfører befrugtningen. De forsøger at 
skabe så ”naturligt” et klima, for æg og sæd som muligt, så derfor er der mørkt 
som i livmoderen. Æg, sæd og embryoner kan ikke tåle lys. I tiden uden for krop-
pen opbevares æg og sæd i inkubatorer (varmeskabe), der har et klima, der er så tæt 
på kroppen som muligt. Inkubatorerne sørger for, at der er den rette temperatur og 
CO² indhold. Wera fortæller, at de på klinikken både laver konventionel IVF og 
ICSI, hvor de injicerer sæden ind i ægget. På trods af at laboratoriet er det rum, 
som patienter ikke bliver inviteret til direkte at se, så bliver denne del af performan-
cen fyldt ud med en beretning om, hvordan æg, sæd og embryoner bliver behandlet så 
tæt på det ”naturlige” som muligt. Teknologien bliver som i beretningen ”It takes 
two...” naturaliseret. 

Da Wera er færdig med at fortælle om, hvad der foregår på laboratoriet, åb-
ner Sara døren ind til operationsrummet (OP) for at vise det. Fordi det er sterilt 
område, får vi ikke mulighed for at gå derind, men vi kan skimte operationsbordet, 
der står i midten af rummet ved siden af scanneren. Der er en dunkel belysning i 
lokalet, der ikke har nogle vinduer eller direkte lys. For at tage brodden af det lidt 
dramatiske syn af et sterilt operationsrum, prøver Sara at bløde stemningen op ved 
at forklare, at det er godt, at vi ser operationsrummet nu, da det kan virke lidt 
overvældende, men ægudtagning og sædoperationer foregår meget stille og roligt, og 
alle både kvinder, der skal have æg ud, og mænd der skal have sædoperationer, bli-
ver grundigt bedøvet, så der er ikke noget at være bange for.  

Operationsrummet (OP) ser helt anderledes ud end stue B på Humor-
klinikken. For det første er OP meget større, og der er en masse plads omkring den 
gynækologiske briks, hvor kvinden ligger under ægudtagning og tilbagelægning. Selv 
blev jeg næsten forskrækket, da jeg så rummet for første gang, fordi en operation sy-
nes mere dramatisk end de ægudtagninger, ægoplægninger og sædudtagninger, jeg 
havde været med til på Humor-klinikken. Det skyldes til dels, at disse handlinger 
på Humor-klinikken ikke bliver omtalt som deciderede operationer. Jeg har da og-
så allerede illustreret i den indledende feltbeskrivelse af en ægudtagning, at procedu-
rerne under en ægudtagning adskiller sig, idet kvinderne på Humor-klinikken ikke 
kommer under fuld bedøvelse. En anden forskel er, at der på Humor-klinikken 
ikke er dunkelt i lokalet, men derimod lyst. Det skyldes, at man ikke mener, at lys 
er skadeligt for æg, sæd og embryoner. Sidst, men ikke mindst, har man på Service-
klinikken opdelinger i sterilt og ikke-sterilt område. Det har man kun delvis på 
Humor-klinikken, hvor sterilitet sikres på mindre afgrænsede flader fx instrument-
bordet, der bliver anvendt under ægudtagningen.  

Derefter viser Sara et samtalerum i ”modtagelsen”, som i modsætning til 
operationsrummet ”OP”, er lyst og indrettet, så det virker mere hjemligt. Der er en 
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gynækologisk briks og en ultralydsscanner, der i denne sammenhæng virker mindre 
medicinsk end det mørke ”OP”.  

Til sidst kommer vi ind i mødelokalet. Sara har en række plancher, som 
hun bladrer i. De består af tegninger og ultralydsbilleder, som viser, hvordan kvin-
dens follikler udvikler sig under en behandling. På baggrund af billederne fortæller 
hun samtidig hvilke bivirkninger, der er ved hormonerne, og hvordan en behandling 
forløber i praksis. Som den tidligere beretning, er Saras formål igen at gøre patien-
terne som kommende medspillere, bekendte med de teknologier, de kommer til at 
møde under behandlingerne på klinikken.  

Ultralydsbilleder er ikke lette at fortolke, det kræver både et indgående 
kendskab til kroppen, og at man har lært at ændre billederne i hovedet. De visuelle 
repræsentationer, man ser, er svært tilgængelige todimensionelle tværsnit af udsnit af 
kvindens krop, i denne sammenhæng follikler eller foster. På trods af, at det formo-
dentlig er de færreste patienter, der bliver i stand til at fortolke billederne og i deres 
egen bevidsthed skabe en forståelse af kroppen som rummelig, er visualiseringerne 
centrale både under behandlingen og på informationsmødet. Sara prøver da heller 
ikke at lære patienterne at forstå billederne, men bruger dem i stedet som plot for at 
fortælle om en behandlingscyklus, som hun ved hjælp af de visuelle repræsentationer 
forsøger at gøre genkendeligt for patienterne. Det gør hun ved at vise billeder af ul-
tralydsscanninger taget på forskellige stadier i behandlingscyklusen. Anvendelsen af 
billederne på informationsmødet er en måde at fortælle den nye skabelsesberetning, 
som patienterne vil opleve i praksis under deres behandling. Her vil de gentagne ul-
tralydsscanninger af ægblærer og livmoder spille en central rolle. Herved introduceres 
patienterne samtidig til en af skabelsesprocessens hovedaktører ”ultralydsscanneren”. 
Indirekte fortæller denne skabelsesberetning også, hvor parret under deres behand-
ling skal have deres blik. Den er med til at skabe den koreograferede ontologi.” 

Forskellige dramaturgiske og scenografiske virkemidler på 
klinikkerne  
Efter at have fulgt med på en rundvisning på henholdsvis Humor- og 
Service-klinikkerne, viser det sig, at fertilitetsklinikker kan se forskellige 
ud. De to klinikkers scenografi bunder i forskellige former for dramati-
seringer. Selvom de ikke er bygget op om det samme manuskript, er 
formålet dog begge steder at skabe børn110. På Humor-klinikken kan 

                                                 
110 Goffman anvender ligeledes dette begreb og argumenterer for, at dramatiseringer 
anvendes for at give performancen – de services som gives på fertilitetsklinikken- 
værdi. Goffman uddyber denne pointe med, at de, der er gode til at performe, ikke 
nødvendigvis er gode til det, de laver. Hvis der anvendes megen energi på at udføre 
performancen er det ikke sikkert, at man har overskuddet til at lave det reelle arbejde. 
Goffman (1959:30-34). Min forståelse adskiller sig fra Goffman, eftersom jeg ikke 
mener, man kan adskille performance fra at udføre sit arbejde godt, ikke mindst i er-
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scenografien beskrives som afdramatiserende – anvendelsen af tekno-
logien normaliseres ved, at procedurerne umiddelbart fremstår som 
mindre indgreb, der ikke kræver fuld bedøvelse eller særlig beklædning.  

Scenografien på Service-klinikken er derimod bygget op med 
hjælp af en dramatisering baseret på forskellige diskurser. For det før-
ste anvendes over for patienterne en naturaliseringsdiskurs til at nor-
malisere teknologien. Det sker fx gennem beskrivelsen af, at laborato-
riepraksisserne mimer naturen. For det andet anvendes en scenografi, 
der i operationsrummet og laboratoriet emmer af højteknologi og steri-
litet, hvor man i resten af klinikken forsøger at skabe hjemlig hygge. 
Med udgangspunkt i kontrasterne mellem det rare hjemlige og afslap-
pede og de sterile og højteknologiske områder, skabes både indtryk af 
følelsesmæssigt engagement, og af at patienterne er i trygge højtekno-
logiske hænder.  

Tilgangene på de to klinikker har det tilfælles, at formålet er at få 
patienterne til at føle sig trygge ved behandlingen.  

De forskelle, der kommer til udtryk under dramatiseringen på 
fertilitetsklinikkerne, kan bunde i mange forskellige ting: Der kan være 
tale om nationale forskelle, dvs. lovgivninger, politiske prioriteringer, 
lokale ressourcer eller kulturelle elementer. Forskellene kan også til-
skrives klinikkernes henholdsvis private og offentlige tilhørsforhold, 
eller der kan være tale om helt lokalt udviklede praksisser, hvilket jeg 
idet følgende vil uddybe.  

Set i lyset af at klinikkerne er at finde i Danmark og Sverige, 
kunne man forestille sig, at en del af forskellene skyldes nationale lov-
givninger og politikken på området. Der er ingen tvivl om, at lovgiv-
ningen mv. er med til at forme scenografien og de mulige aktører på 
klinikkerne. Service-klinikken kan fx ikke udføre donorinsemination og 
ægdonation, fordi det kun må finde sted på offentlige klinikker i Sveri-
ge. Derfor findes Den Seriøse, der er en kombineret sædbank og inse-

                                                                                                                
hverv som sygeplejerske, hvor en stor del af arbejdet handler om pleje og at skabe en 
god relation til patienterne. I mine øjne er denne opfattelse problematisk, ikke mindst 
i en forståelse af materielt-diskursiv skabelse. Det skyldes, at en stor del af skabelses-
processen netop handler om performance og det performative samspil mellem de 
mange deltagere. Min interesse i dramatiseringen handler ikke om, hvem der ”gør det 
bedste job”, hvilket ligeledes er svært at sætte klare kriterier op for – for hvilke suc-
ceskriterier bør man vurdere fertilitetsbehandling ud fra? Handler succes udelukkende 
om graviditetsrater, den menneskelige omsorgs betydning overfor patienterne, eller 
handler det om billige behandlinger? Jeg ser dramatisering som en måde at give hand-
lingen, produktet eller servicen værdi.  



114 

minationsklinik i nærheden. Humor-klinikken kan derimod anvende 
alle disse teknologier. De scenografiske forskelle kan dog også have 
andre nationale særtræk. Som tidligere beskrevet mente flere fra den 
svenske klinik, at der var forskelle på dansk og svensk personales op-
fattelser af, hvordan hygiejne og teknologi skal iscenesættes.  

Forskellene mellem Humor- og Service-klinikken kan dog også 
forklares med, at der er tale om en privat og en offentlig klinik. På Ser-
vice-klinikken er det tydeligt, at scenografien er formet af, at det er en 
privat klinik. Det fremgår af, at man på klinikken har prioriteret at have 
hotellignende værelser, at de har skabt et venteværelse, der virker min-
dre medicinsk med bøger, blomster og frugtkurv, samtidig med at 
scenografien omkring selve operationsstuen og laboratoriet er 
fastholdt.  

Mine besøg på Den Seriøse – den kombinerede inseminations-
klinik og sædbank – mindede da også scenografisk mere om Humor-
klinikken. Her var der heller ikke friske blomster og frugt. Inseminati-
onerne foregik i et lille lokale med en gynækologisk briks. Ligesom på 
både Service- og Humor klinikkerne var der linoleum på gulvet, og der 
var et billede på væggen med æg og sæd. Eftersom insemination ikke 
kræver operative indgreb, var rummet ikke sterilt. Det, der her undrede 
mig var, hvor usynlig stedets funktion som sædbank var. Denne forun-
dring opstod formodentlig, fordi jeg forinden havde udført observatio-
ner på Vikingebanken i Danmark.  

På Vikingebanken var der ingen tvivl om, at der var tale om, at 
der foregik sædbanksvirksomhed. På væggen i det kombinerede en-
tré/kontor/donor venteværelse var der et stort vægmaleri af sæd. Der 
var også et særligt rum indrettet til donorerne, der skulle levere sæd. 
Her hang et erotisk billede på væggen, og i hjørnet stod et bord med 
pornoblade. Sæddonation blev herigennem performativt seksualiseret 
på Vikingebanken.  

At scenografien spiller en vigtig rolle under skabelsen, blev sær-
ligt understreget af interview med kommende forældre, der havde væ-
ret i behandling på Alternativet. Hvor Service- og Humor-klinikkerne 
såvel som Den Seriøse var kulturelt genkendelig for patienterne, så rea-
gerede patienterne, der var blevet behandlet på Alternativet, på klinik-
kens scenografi.  

På Alternativet er scenografien helt anderledes end nogle af de 
andre steder. Når man træder ind i klinikken, der består af et rum, hvor 
sekretæren sidder, et samtalerum, som samtidig fungerer som kontor, 
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og et inseminationsrum med en briks, er der tykke hvide bløde tæpper 
overalt. Her bliver det derfor forventet, at man stiller sine sko, og i ste-
det tager nogle af de filtede sutsko på, som står ved døren.111 Her er 
ingen linoleum, skobeskyttere eller hvide kitler. 

Da jeg selv kom ind i lokalerne for første gang, mindede det mig 
i langt højere grad om den oplevelse, jeg engang havde haft ved at 
komme hos en massør, end om de måneder, jeg havde anvendt på 
Humor- og Service-klinikken. Denne anderledes scenografi, der former 
den følgende performative handling, har ikke til formål at skabe indtryk 
af en medicinsk, steril og teknisk verden, men derimod af afslapning og 
hjemligt miljø, hvilket bliver understreget af den afslappende musik, 
der spilles. Farverne er holdt i hvidt, og i samtalerummet sidder man i 
bløde sofaer, og alle i personalegruppen er klædt i deres eget tøj.  

Når jeg under interview med kvinderne, der var blevet insemine-
ret på Alternativet, spurgte til, hvordan de havde oplevet at komme på 
klinikken første gang, fik jeg forskellige reaktioner. Nogle havde sat 
meget pris på omgivelserne, der skabte rammerne for at gøre insemina-
tionen til noget specielt. Det havde skabt rum for de forventninger og 
forhåbninger, de havde til, at der opstod en graviditet. Andre begyndte 
umiddelbart at små fnise, da jeg stillede dette spørgsmål. Det scenogra-
fiske brud, der netop kan ses som et opgør med medikaliseringen af in-
semination som teknologi, var kommet bag på dem. Nogle tog direkte 
afstand fra det og undrede sig over, at de ikke skulle have mulighed for 
at få medicinsk behandling som alle andre.  

Da jeg selv for første gang trådte ind i lokalet, blev jeg overra-
sket, fordi jeg havde de andre scenografiske landskaber i baghovedet. 
Det var en overraskelse, der synliggjorde mine egne fasttømrede fore-
stillinger om, hvordan ”der bør se ud” på et sted, hvor assisteret be-
frugtning finder sted på trods af, at inseminationsteknologien må be-
tegnes som relativ lavteknologisk.  

Det interessante er, at det særligt er på de private klinikker og 
sædbanker, at dramatiseringen af scenografien bryder med forudindta-
gede forestillinger. Både på Alternativet og Service-klinikken er sceno-
grafien anderledes, hvorimod scenografien på de offentlige klinikker 
ikke bliver kommenteret af patienterne. Måske er den mere forventelig, 

                                                 
111 Når man i dag ser på billederne på klinikkens webside, ser det ud til at indretnin-
gen er forandret siden jeg besøgte klinikken i 2002 og 2003.  
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fordi det er scenografiske rum, som er bekendte fra tidligere læge- og 
hospitalsbesøg i det offentlige system.  

Dette kan til dels hænge sammen med de ressourcer, der er til-
gængelige. På Humor-klinikken ville det formodentlig være svært res-
sourcemæssigt at have seks hotellignende værelser stående til rådighed 
for patienter, der skal gennemgå ægudtagning og ægoplægning. Det 
ville heller ikke være muligt at prioritere friske blomster og frugtkurv 
som nødvendige scenografiske foranstaltninger, selvom disse virkemid-
ler formodentlig ikke fylder det store i et samlet budget. Den dramati-
sering, der finder sted på de private klinikker, kan ses som en måde at 
give de services, de yder, værdi. Det samme gælder for Vikingebanken, 
der lever af at sælge sæd som produkt. Samtidig kunne man argumente-
re for, at de private klinikker i højere grad har behov for at dramatisere 
deres behandling og synliggøre, at deres service har en værdi, fordi pa-
tienterne selv betaler.  

Ligheder mellem klinikkerne 
Der var dog ikke blot forskelle mellem klinikkerne. Der var også lighe-
der, der gjorde det klart, at dette er steder, hvor nye skabelsesberetnin-
ger bliver fortalt og skabelsesprocesser finder sted. En af de påfaldende 
ligheder mellem klinikkerne, er billederne af de børn, der tidligere er 
blevet født efter fertilitetsbehandling. Hvor de hang i skifterammer på 
Service- og Humor-klinikken, lå de i fotoalbum hos Alternativet, og på 
Den Seriøse hang der enkelte billeder ved kontorets skrivebord.  

Under rundvisningerne på de to klinikker med Kirsten og Sara 
og de nye patienter, var billedcollagerne af de børn, der var født efter 
fertilitetsbehandling på klinikken, noget, de infertile par lagde mærke 
til. Billederne understreger hovedfokuset for den performance, der fin-
der sted på klinikken – at skabe børn. Det var også almindeligt blandt 
de patienter, der havde fået et barn, enten at sende et babybillede eller 
at besøge klinikken, for at vise barnet frem. Til tider fulgte der tilmed 
en kurv med godter eller blomster til personalet.  

Billederne af børn var dog ikke den eneste lighed klinikkerne 
imellem. På både Service- og Humor-klinikken stod der strudseæg 
fremme. På Humor-klinikken lå Lennart Nilssons bøger om, hvordan 
et barn bliver til på bordet med informationsmaterialet, og logoet var 
mødet mellem et æg og en sædcelle. På Den Seriøse var der billeder 
med æg og sæd, og på Vikingebanken var der malet sædceller på væg-
gen, og sådan kunne jeg blive ved. Æg, sæd, embryoner og babyer syn-
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tes at dukke op i forskellige afbildninger overalt, hvor jeg bevægede 
mig rundt under mit feltarbejde.  

Med andre ord var der på både sædbanken og på fertilitets- og 
inseminationsklinikkerne en række mulige nye skabelsesberetninger, 
der understregede overfor patienter og personale, at dette var steder, 
der havde til formål at skabe børn. Rammerne med billeder af børn, og 
de forskellige repræsentationer af æg, sæd og embryoner, kan i den for-
stand beskrives som scenografi, der skal give patienterne en række mu-
lige symboler og beretninger, de kan anvendes som manuskript for de-
res egen beretning, der gerne skulle slutte med en ”happy ending” i 
form af et barn. Herved kobles den måde, parrene forventes at agere, 
indirekte med den nye skabelsesberetning, som alle håber på bliver re-
sultatet for parret.  

Den beretning som Sara fortalte ved hjælp af ultralydsbillederne, 
kan ses i forlængelse heraf. Interessant nok er der en række skabelses-
beretninger, der ikke bliver fortalt så tydeligt, men som en del af pati-
enterne med tiden kommer til at opleve. Det er beretningen om, at de 
enten må leve uden børn eller vælge at adoptere. Scenografien er skabt 
til at fastholde håbet om og muligheden for at blive forældre ved hjælp 
af behandling på klinikken, selvom der i praksis findes en række andre 
mulige skabelsesberetninger, som performativt udfolder sig, og som 
personalet også deltager aktivt i. Det er skabelsesberetninger, som jeg 
vil illustrere i resten af afhandlingen, også kan komme til udtryk på en 
række forskellige måder112.  

De mange billeder af æg, sæd, embryoner og babyer er dog ikke 
blot afbildninger, der er til stede for patienternes skyld, de spiller sam-
tidig en vigtig rolle for personalet. Det kom bl.a. klart til udtryk på de 
scener på klinikkerne, der ikke var synlige for patienterne. På laborato-
riet på Service-klinikken hænger fx en tegneserie med pingviner og 

                                                 
112 Der er flere af de feministiske forskere, der har arbejdet med feltet, der har disku-
teret, hvordan kvinders ønske om et barn anvendes til at legitimere teknologien og 
gør det svært at stoppe behandlingen. Klein beskriver det i ”The Exploitation of a Desi-
re: Womens Experience with In Vitro Fertilisation” (1989). Franklin har beskrevet, hvordan 
”desperateness” er blevet fremstillet i pressen og anvendt som legitimeringsstrategi 
for teknologien, Franklin (1990). Som de scenografiske skabelsesberetninger viser, er 
beretningen om ”mirakelbarnet” betydningsgivende i praksis. Det er dog ikke en en-
tydigt kvindeundertrykkende beretning, der fortælles. De performative praksisser, der 
finder sted under et behandlingsforløb, er som jeg vil illustrere, langt mere komplek-
se, og er konstant under forandring. I situationer hvor muligheden for skabelsen af et 
barn er små, forsøger personalet at tilbyde andre skabelsesberetninger, som at vælge 
at leve uden børn eller at adoptere. Herigennem åbnes op for en række nye former 
for skabelser.  
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frosne æg, og på Humor-klinikkens inkubatorer og Service-klinikkens 
køleskab i køkkenet hænger der magneter fra Serono med billeder af en 
befrugtning og udvikling af et embryon. Man kan derfor stille spørgs-
mål til, hvilken scenografisk effekt billederne har? Hvilken betydning 
tillægges de? Og har disse visuelle skabelsesberetninger betydning for 
de roller, patienter og personale indtager? 

Der er i mine øjne ingen tvivl om, at disse implicitte beretninger, 
der går igen i alt fra scenografien, informationsmaterialet, dekoration 
mv. skaber mulighed for at fastholde drømme og skabe rum for mulig-
heden for skabelse af liv. Æg, sæd og embryoner, der udvikler sig til 
mennesker, er det, der på mange måder er den narrative struktur, der 
former de performances, som kommer til udtryk på klinikkerne. De 
skaber den helt særlige stemning, som jeg oplevede var til stede på alle 
klinikkerne. Man kan sige, at narrativerne i sig selv fungerer som manu-
skripter, der er knyttet til de følelser, der er på spil i forhold til infertili-
tet og forsøget på at skabe liv.  

Den måde, scenografien er udformet på, spiller en rolle i den fø-
lelsesmæssige koreografi, der skaber rum og gør følelsesmæssige ud-
brud kulturelt genkendelige og legitime i alt fra glæde og forventning til 
angst, usikkerhed, frustration eller sorg. Det er følelsesmæssige udbrud, 
der er en del af performativiteten, der finder sted i bestemte situationer 
og på specifikke steder i klinikkerne. Det er følelsesmæssige reaktioner, 
der udvikles i relation til hvilke roller patienter eller ansatte indtager i 
samspil med mødet med teknologier, æg, sæd og embryoner.  

For at skabe en indsigt i de forskellige måder skabelserne på de 
forskellige klinikker er ontologisk koreograferet, beskriver jeg i det føl-
gende afsnit de forskellige positioner, som de kommende skabelsesbe-
retninger om henholdsvis æg, sæd og embryoner fortælles fra. Det gør 
jeg, fordi de forskellige positioner har betydning for, hvordan mødet 
mellem materiel agens og diskurser former skabelserne af æg, sæd og 
embryoner. 

Rollefordelinger og performativitet under de skabende 
performances  

”Vi har jo nogen gange sagt for sjov, at vi skulle egentlig også have 
et smudstillæg for at være i denne her branche, fordi vi hele tiden 
står overfor fagre nye verden, og vi har jo ikke rigtig noget at støtte 
os til, før vi har lavet det (...) Så kan vi starte med at læse nogle ar-
tikler om det, og nå ja, så burde man gøre sådan og sådan. Men 
egentlig burde man have et tillæg for, at man leger gud, altså et 
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gudstillæg. Ja, men det har vi tit tænkt på, for det er jo almindelige 
mennesker, de har sat til det ik'. Det synes jeg er så underligt at 
tænke på. Når man ser de der science fiction film, så er det jo altid 
meget uddannede og meget specielle folk, der står for lige præcis 
viderebringelsen af den race og sådan noget. Her der sætter man jo 
bare Hr. og Fru Jensen til at finde ud af det. Det synes jeg er så un-
derligt, ha ha... Ikke at jeg vil holde op, men det er en ret sjov tanke, 
at når man ser det på film og man skal tale om det fiktivt, så er det 
sgu' da klart, at det skal være nogle professorer, og de har helt spe-
cielle gener og evner i den retning ik'. Og når man så ser på praksis, 
så er det altså rugbrød og sandkage, der står med det.”  

Under afslutningen af mit interview med Laura, der er laborant på 
Humor-klinikken, begyndte hun spøgende at reflektere over sin egen 
og kollegaernes rolle som ”gud” under anvendelsen af assisteret be-
frugtning. Ved at sammenligne sig selv og sine kollegaer med de frem-
stillinger af videnskabsmænd, som findes i science fiction, så mener 
hun, at de fremstår som Hr. og Fru Jensen eller som sandkage og rug-
brød.  

Med andre ord er de daglige performances, som de deltager i, be-
tydeligt mere hverdagsagtige end dem, som fremstilles i science fiction, 
hvilket blandt andet skyldes, at de, der i praksis udfører dette arbejde, 
er ganske almindelige mennesker. Ved hjælp af kontrasteringen mellem 
hende selv og kollegaerne på den ene side og science fiction på den an-
den side, finder hun det underligt, at det er hende selv og kollegaerne 
og ikke videnskabsmænd og professorer, der udfører det skabende ar-
bejde. 

Hendes undren skyldes, at arbejdet et eller andet sted består i at 
”lege gud”, fordi det eksperimenterende arbejde på klinikken gør, at 
hun og kollegaerne hele tiden står over for nye teknologiske udfordrin-
ger og dermed beslutninger, som ingen kender konsekvenserne af end-
nu. Som medansvarlige for udførelsen af dette arbejde, mener hun der-
for, at klinikkens ansatte burde få et såkaldt ”smudstillæg” eller et 
”gudstillæg”.  

Samtidig understreger Laura, at der i grunden er mere logik i de 
science fiction film/romaner, hvor laboratoriepersonalet er særligt eg-
nede videnskabsfolk, end i de performative handlinger, hun er med til 
at foretage. Man kan sige, at Laura ved hjælp af referencen til science 
fiction etablerer kontraster, der synliggør, at personalet føler sig ansvar-
lige og meddelagtige i deres håndtering af de performative brud, de op-
lever, når de står over for nye situationer. Der skyldes, at de gentagne 
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intra-aktiviteter brydes, fx fordi æg og sæd ikke agerer som forventet, 
eller fordi ny teknologi bliver introduceret.  

Jeg finder Lauras udtalelse fascinerende, fordi hun understreger, 
at de på trods af lovgivninger på feltet til daglig står overfor valgsituati-
oner, som fascinerer, men også giver stof til eftertanke. Den rolle, som 
personalet har under skabelserne, er grundlæggende anderledes end pa-
tienternes, fordi det er personalet, der konkret forholder sig til intro-
duktionen af ny teknologi og til æg og sæd. Der er dog forskelle på de 
roller som sygeplejersker, sygehjælpere, læger, laboranter og sekretærer 
indtager, eftersom de har forskellige arbejdsfunktioner. De problemstil-
linger, de oplever i deres daglige arbejde under skabelserne, er derfor 
ikke ens. 

Under mit feltarbejde valgte jeg at følge både sygeplejersker, læ-
ger og laboranter. Det gav god mulighed for at få indsigt i den daglige 
arbejdsfordeling på fertilitetsklinikkerne.  

På både Humor- og Service-klinikken var det læger, der havde 
det overordnede ansvar for klinikken, og fungerede som ledere i den 
daglige praksis. Det var dem, der var mødeledere, når hele fertilitets-
personalet var samlet. Det var samtidig lægen, der undersøgte patien-
terne, tog beslutninger angående behandlingen, der skulle foretages, og 
havde det endelige ansvar.  

Sygeplejerskernes rolle bestod særligt i at tage hånd om patien-
terne og i at informere dem om, hvordan behandlingen ville finde sted. 
Praksisserne på Humor- og Service-klinikken var dog lidt forskellige. 
På Humor-klinikken var sygeplejerskerne også med til at gøre stuen 
klar, mens det på Service-klinikken var en sygehjælper.  

Hvor både sygeplejersker og læger havde nær patientkontakt, be-
stod laboranternes arbejde hovedsageligt i at håndtere æg, sæd og em-
bryoner på laboratoriet. De så kun patienterne, når de kom ind med 
embryoner til oplægning i kvindens livmoder eller sæd til insemination. 
Selvom laboranterne til daglig på begge klinikker arbejdede uafhængigt 
af lægerne, så var der oftest en læge involveret, hvis en svær beslutning 
skulle tages. Laboranterne var samtidig afhængige af den timing, som 
sygeplejersker og læger havde under deres arbejde, eftersom laboratori-
ets arbejde skal stemme overens med æggenes befrugtning.  

Patienternes møde med teknologien er anderledes end persona-
lets, fordi det ikke i udgangspunktet er en performance, der er en del af 
deres hverdag (hvilket det dog efterhånden bliver for en del efter gen-
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tagende behandlinger). For dem er der ligeledes noget andet på spil, 
fordi de kommer med ønsket om at få børn uden at vide om det i sid-
ste ende lykkes. Derudover, som jeg kommer til at illustrere, er det en 
meget kropslig oplevelse at gennemgå behandling. Disse forskellige rol-
ler er diskursivt formet og skaber forskellige positioner til at forstå og 
deltage i skabelserne på. 

De forskellige roller medfører dog ikke, hvilket jeg vil illustrere i 
mine kommende analyser, at der er overensstemmelse inden for hver 
personale/patientgruppe. Derimod formes personale og patienters op-
levelser af de skabelser, som de indgår i, af de roller som de i praksis 
indtager under de performative handlinger, der finder sted, og af de 
livsholdninger de ellers har med sig. En personale eller patientgruppes 
opfattelse af natur/kultur-distinktionen kan være grundlæggende for-
skellige, hvilket kan have betydning for, hvordan skabelserne finder 
sted.  

Eftersom jeg i min afhandling er interesseret i skabelser af æg, 
sæd og embryoner, forholder jeg mig udelukkende til, hvordan arbejds-
forholdene, rollefordeling og teamarbejdet foregår på en fertilitetskli-
nik, når det har betydning for de skabelser, der finder sted.  

 I dette afsnit om rollefordeling og performativitet ønsker jeg at 
skabe en indsigt i, hvordan performativiteten på Humor- og Service-
klinikken folder sig ud på forskellige måder. Jeg vil som i det forrige 
afsnit om scenografi vise, hvordan disse performances er knyttet til en 
følelsesmæssig koreografering, med det fælles mål – at skabe børn.  

Teamarbejde som performativ praksis på Humor- og Service-
klinikken  
Oplevelsen af teamarbejdets betydning slog mig fra starten af mit felt-
arbejde, fordi det synes at være helt centralt for de skabelsesprocesser, 
der finder sted. Da jeg interviewede personalet på begge klinikker, var 
det tætte samarbejde mellem personalet et element, som blev trukket 
frem af flere fra personalegrupperne som noget, de satte stor pris på. 
Det er i teamet, at rutiner etableres, i dette tilfælde med det fælles ho-
vedformål at skabe børn113.  

Eftersom de ansatte har forskellige arbejdsopgaver, og fertilitets-
behandling er nært koblet til tid, er de ansatte afhængige af hinanden, 
hvilket også kan have en slagside. Hvis fx sygeplejersken er bagud med 

                                                 
113 Goffman beskriver ligeledes, hvordan performances netop ofte formes under 
team arbejde, Goffman( 1959:78-79). 
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at få patienterne klar til at komme ind til ægudtagning, eller hvis det ta-
ger lægen lang tid at tage æggene ud, så er det laboranterne, der må bli-
ve på ekstraarbejde, eftersom arbejdet med at befrugte æg ikke kan ud-
sættes til den følgende dag.  

En sådan afhængighed er ikke nødvendigvis lykken. Den kan og-
så være ophav til frustrationer, hvis en personalegruppe ikke føler, at 
deres arbejde bliver set, eller hvis man gang på gang har måtte udføre 
ekstraarbejde for at patienterne i sidste ende kan få deres æg befrugte-
de. Derfor var der en række måder at organisere arbejdet på klinikker-
ne, for at fastholde teamarbejdet – for som Lisbeth, én af lægerne på 
Humor-klinikken, udtrykker det: 

”Derfor bliver man afhængig af, hvem det nu er, og at det er vigtigt at 
pleje det team. Det er ligesom demokrati, det er jo ikke bare noget 
der er, det skal plejes hele tiden. Og man arbejder på hele tiden at 
sørge for, at alle medarbejdere har det godt. Så godt man nu kan la-
ve det inden for de rammer, der er, og under hensyntagen til det ar-
bejde, man nu laver, og at det er værdifuldt, det de laver, for ellers 
så fungerer teamet ikke.” 

Det, der synes fælles for den måde de to forskellige performances på 
Humor- og Service-klinikken blev organiseret på, er fascination af mu-
ligheden for at hjælpe par der er ufrivilligt barnløse, ved at være med til 
at skabe liv. Den performativitet, som i praksis kom til udtryk, var dog 
lige som scenografien forskellig de to steder. 

Performativitet på Humor-klinikken 
Da Humor-klinikken er en del af amtets sygehusvæsen, er de underlagt 
de økonomiske prioriteringer og politiske beslutninger, som hospitalet 
som helhed skal efterleve. Lægen Kaj understregede derfor på humori-
stisk vis til et informationsmøde, at klinikken betragtes som ”en pro-
duktionsvirksomhed”. Det frie sygehusvalg, som findes i Danmark, 
indvirker også på deres måde at køre klinikken på. Selvom de selv er 
mest interesseret i hvor mange børn, der bliver skabt og gerne vil have 
glade patienter, så får de tildelt ressourcer afhængig af, hvor mange be-
handlinger de udfører. Samtidig er de underlagt rationaliseringskrav, 
der gør, at de ikke har mulighed for at prioritere på samme måde som 
på Service-klinikken. Med andre ord, selvom markedsmekanismerne er 
forsøgt indført som ressourcestyrings- og rationaliseringsredskab i det 
offentlige sygehusvæsen, så har den enkelte klinik ikke de samme mu-
ligheder for at anvende et eventuelt overskud til eget brug. De kan ikke 
som på Service-klinikken sætte fokus på service i form af fx at have fri-
ske blomster, frugt og hotellignende værelser.  
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Da jeg fulgte arbejdet på Humor-klinikken, var noget af det, der 
slog mig, den betydning tid og effektivitet havde også i mødet med pa-
tienterne. Lægen Kaj forklarede mig, efter han havde haft en patient-
samtale, hvad hans strategi var, når patienten begyndte at stille en mas-
se spørgsmål. I den situation handler det om at foregive, at man har 
masser af tid, samtidig med, at man får afsluttet samtalen, så man over-
holder tidsplanen.  

Spørgsmålet om tid og ressourcer var ligeledes et emne, som bå-
de sygeplejersker og laboranter nævnte. Da alle virkede pressede på tid, 
men samtidig forsøgte at fastholde teamarbejdet, eksisterede der  en 
række forskellige tiltag, hvormed man på klinikken forsøger at sikre det 
gode teamarbejde og en god relation til patienterne. Der er andre per-
formative elementer til stede, der er med til at rekonstituere teamet un-
der skabelsesprocedurerne på trods af de ressourcemæssige begræns-
ninger, der er fastlagt fra ledelsen.  

Her oplevede jeg, at humoren blandt personalet på Humor-
klinikken spiller en helt særlig rolle. Humor virker som det element, der 
er med til at skabe en ventil for frustrationer, og bevare den gode 
stemning i samarbejdet. Den anvendes ligeledes til at etablere kontak-
ten til patienterne. Humor er svær at gengive, fordi der er et performa-
tivt element, der går ud over talehandling. Humor handler om situati-
on, timing, kropssprog, gester og glimt i øjet.  

Et eksempel på at humor blev anvendt til at give kritik eller som 
en ventil til at komme af med frustrationer var, da én af lægerne kom 
ind til det daglige morgenmøde. Han havde umiddelbart forinden op-
levet en situation, hvor han havde forsøgt at kommunikere med en 
kvinde af anden etnisk baggrund. Hendes søn var døv og kunne ikke 
levere den sæd, der var nødvendig til befrugtning af konens æg. På ma-
lende vis fik lægen beskrevet, at alle sygeplejersker var forsvundet, og 
han var endt med at sige noget i stil med ”ingen sæd ingen bambini”. Med 
humor fik han både beskrevet sin frustration over at være endt alene i 
situationen, og beskrevet et problem, han oplever i mødet med patien-
ter med anden etnisk baggrund, nemlig at der kan opstå kommunikati-
onsvanskeligheder.  

Der kunne også være tale om at etablere samhørighed med pati-
enterne ved fx spøgende at sige til kvinden, efter at hun havde fået lagt 
det befrugtede æg op: ”nu må du gå hjem og ruge”. Eller som et af de par, 
jeg interviewede, beskrev, da de var kommet på klinikken for at fremvi-
se deres tvillinger, der var blevet skabt under et af de forsøg, som kørte 
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på klinikken. Der havde én af lægerne i spøg faxet et billede af tvillin-
gerne til den læge, der havde udført den succesfulde behandling, og 
skrevet hen over billedet - ”Hej far”. Eftersom det netop blev gjort 
humoristisk, var det en situation, som parret havde oplevet positivt. De 
havde følt, at de var velkomne, og en del af klinikken.  

Generelt omtalte de ansatte på klinikken da også de børn, der 
blev skabt på klinikken, som ”vores børn”. Da jeg spurgte Malene, én 
af laboranterne på Humor-klinikken, om, hvorfor de anvendte den be-
tegnelse, svarede hun:  

”Det betyder at vi lægger enormt mange følelser i det her, som vi 
egentlig skulle blande os helt uden om, men det kan man bare ikke. 
Og oplevelsen af at sige, at det er ”vores børn”, også når parret hø-
rer på det, det giver parret et eller andet tilhørsforhold, ét eller andet, 
”nå, så er vi da ikke skubbet ud på marken, bare fordi vi ikke går her 
mere”. Så et eller andet sted så virker det, og det er også derfor, vi 
bliver ved med at sige det. Fordi det jo også er produktet, og der er 
de jo bare produkter, der er de hverken Marie eller Ole, der er de ba-
re produkter. Der er det jo ligesom, hvis man står inde på en fabrik 
eller andre steder, ”se det har jeg lavet, det er mit” ha ha. Og det tror 
jeg da alle, altså hvis du fabrikerer biler, jo det er jo mig der fabrike-
rer Ford ik'. Jamen ha ha, ja, det tror jeg, man hører til. Det er noget, 
man har haft fingrene i. Det er noget af ens. Vi var lynhurtigt holdt op 
med det, hvis parret havde stået ”Altså det er vores barn. I skal i 
hvert fald ikke”. Så var det blevet pillet af. Men fordi man ser det vir-
ker, at de bliver glade for, at vi ligesom tager det der meget løse an-
svar og siger, ”Det er også vores ik'” så hænger den på. Så fortsæt-
ter den. Ellers tror jeg, den ville blive hægtet af, hvis parrene viste, at 
de ikke kunne lide det. Men det er vores, det er det bare.” 

Humoren, der anvendes i denne udtalelse, er knyttet til at kunne ud-
trykke og koreografere de følelser, som personalet på klinikken har 
omkring det, de foretager sig på klinikken. Det er samtidig en måde at 
etablere team-arbejdet ved hjælp af slægtskabslignende forståelser, både 
blandt personale og patienter.  

Humoren, som spiller på slægtskab/produktopfattelser, er med 
til at forme den følelsesmæssige koreografi og skabe forståelser for den 
skabelse, som har fundet sted. Humoren er et element, der synes at gå 
igen på alle Humor-klinikkens scener, til morgenmøde, under ægudtag-
ning, i laboratoriet, under samtalen med patienter, i kafferummet etc.  

Performativitet på Service-klinikken 
Som tidligere nævnt var teamarbejdet ligeledes centralt på Service-
klinikken. Humoren spillede også en rolle her, men hvor humoren var 
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helt central alle steder på Humor-klinikken, var den på Service-
klinikken til stede i bestemte steder og i specifikke situationer; i pauser-
ne og til klinikkens personalemøde, der fandt sted om eftermiddagen. 
Her blev den særlig brugt som ventil og som bindeled mellem de ansat-
te. Den blev anvendt til at etablere en teamfølelse blandt personalet, 
men i mindre grad i forhold til patienterne. Samtidig blev team-ånden 
performet ved hjælp af et fællesarbejde med at gøre klinikken bedre og 
med at etablere en klinik med god service.  

Mens jeg var på klinikken, var man bl.a. i gang med at udvikle 
strategier til at kvalitetssikre klinikkens arbejde. Service blev nævnt som 
det helt centrale element. Carl, én af lægerne på Service-klinikken, for-
klarede mig, at de ønsker at blive én af Europas bedste klinikker. Ser-
vice var i fokus, fordi de formodede, at der var grænser for, hvor langt 
man kan komme med at få succesraten op per behandlingscyklus. 
Trods teknologiske forbedringer vil der formodentlig altid være par, 
der ikke kan få børn gennem de skabelsesprocesser, de deltager i på 
klinikken. Klinikken ønsker derfor at kunne give en behandling, som 
alle vil være tilfredse med, uanset om de forbliver barnløse eller påbe-
gynder adoption.  

Carl forklarede mig, at de derfor ønsker, at alle, der har været i 
behandling, kan tænke positivt tilbage på behandlingen, de har fået. 
Derfor lægger de på klinikken vægt på service, tilgængelighed og en 
menneskelig venlig holdning. Tid har derfor en anden betydning på 
klinikken i forhold til patienterne end på Humor-klinikken. Dette 
kommer også til udtryk ved, at de tilbyder andre servicesydelser, så som 
psykologhjælp og akupunktur. Det er ekstra tilbud, der til dels er rettet 
mod, at patienterne får bedre mulighed for at koreografere deres følel-
ser.  

Selvom man på Service-klinikken ikke snakkede om ”vores 
børn” på samme måde som på Humor-klinikken, så har man ligeledes 
rutiner og måder, hvorpå hele personalegruppen er engageret i de par, 
der er under behandling på klinikken. Det stærke følelsesmæssige enga-
gement, som Malene beskriver, at de har i deres arbejde på Humor-
klinikken, er også til stede på Service-klinikken.  

Dette engagement kom på begge klinikker til udtryk under kaf-
fepauserne. Her er personalet optaget af hvilke par, der er i behandling, 
og hvordan det går med dem. Selv laboranterne, der har begrænset pa-
tientkontakt, har ofte et kendskab til, hvad det enkelte par havde været 
igennem under behandlingen, fordi de havde fulgt parrenes gøren og 
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laden. Dette sker ikke blot på uformel basis; både på Humor-klinikken 
og Service-klinikken er der daglige møder, hvor hele personalet deltog. 
Særligt på Service-klinikken blev mødet anvendt til at gennemgå, hvor-
dan det gik med de forskellige par.  

De performative forskelle mellem Humor- og Service-klinikken, 
der skyldes ressourcer og lokale praktiker, kom samtidig til udtryk på 
forskellige måder i mødet med forskellige patienter. 

På Humor-klinikken, hvor de tidsmæssigt er presset, bliver pati-
enter, der ikke har lært at performe kulturelt genkendeligt og at tilpasse 
sig klinikkens tidsmæssigt stramme rutiner, let besværlige. Det kan fx 
være patienter, der har en anden etnisk baggrund og ikke har lært sig 
den tidsopfattelse, som klinikken fungerer efter. De bliver omtalt en 
del, og der er overvejelser omkring, hvordan man skulle håndtere, det 
at nogle kommer for sent. I en situation valgte man at sende en patient, 
der skulle til kontrolscanning hjem, fordi hun mødte op for sent og 
sprængte skemaet. Man bad hende i stedet om at komme den følgende 
dag.  

Ved et tilfælde, hvor manden ikke talte dansk, og kvinden ikke 
talte flydende dansk; valgte lægen at begynde konsultationen, på trods 
af at tolken endnu ikke var tilstede. Umiddelbart fandt lægen, at kvin-
dens danske sprog var ok, og han virkede optaget af ikke at komme 
tidsmæssigt bagud i dagens arbejde.  

På Service-klinikken, hvor tid spiller en anden rolle, og patien-
terne ofte kommer til at vente, bliver forskelligheder diskuteret ander-
ledes. Her fremhævede en sygeplejerske, at arbejde med den mangfol-
dige patientgruppe, som de havde på klinikken, var én af de udfordrin-
ger, hun fandt meget spændende. Det havde gjort det nødvendigt for 
hende at udvikle teknikker til at forstå, hvilke mennesker hun stod 
overfor, så hun kunne give dem informationen, så de kom så godt 
gennem behandlingsforløbet som muligt. Sara forklarer: 

”Man skal lytte til alle menneskers historier. Det synes jeg er en me-
get vigtig del, når det handler om det her. Og egentlig, dem jeg har 
lært det af, er alle vores indvandrere. For vi har jo vældig mange 
indvandrere her, ca. 30% faktisk. Og der er det sådan, synes jeg, at 
man kan jo ikke informere indvandrere på samme måde, som man 
kan med mennesker, der har boet i Sverige, i hele deres liv. Men 
samtidig, så er jeg kommet på, at egentlig kan man informere dem 
mere lige end man troede, for hvis jeg har en patient med indvan-
drerbaggrund, der findes jo også mange forskellige personer der, for 
der findes jo også dem, der er meget veluddannede, men hvor det 
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måske ikke er så let med sproget altid, men så har jeg jo dem, der er 
analfabeter fx. Eller dem, der har gået meget lidt i skole. De har al-
drig lært biologi. Jeg kan jo ikke begynde at fortælle på den samme 
måde, som jeg gør til mennesker, der har viden. Men jeg vil jo allige-
vel gerne fortælle så de er tilfredse med det, de får at vide. Samtidig 
som jeg synes, at det er meget vigtigt, at de fortæller for mig. Det gør 
jeg altid med mine patienter, jeg kan jo afbryde dem, for jeg har jo 
ikke tid til, at de fortæller i timer, men de kan jo fortælle deres histo-
rie. Og den historie kan jo være meget forskellig. Hvorfor man ikke 
får et barn, og man må altid, inden man fortæller, hvordan de skal 
gøre, hvordan de skal tage deres mediciner, så synes jeg altid at de 
skal fortælle hvem de er, og hvad de har gjort. Og indvandrerpatien-
ter har et meget større behov for det end andre. De vil altid skabe, 
om det er mig der har dem eller Hanna eller Malena, så vil de altid 
skabe en personlig relation. Det vil de helst. Og jeg så egentlig helst 
at alle ville det. Det er bare sådan, at hvis man er svensk eller dansk, 
eller hvad man er, så er vi ikke opvokset sådan, vi er opvokset med, 
at man må tage, hvad man får, man kræver ikke rigtigt det samme, 
som mange af dem gør. Jeg oplever, at vores indvandrerpatienter 
har gjort os bedre til at tage hånd om vores patienter, sådan oplever 
jeg det personligt. Det oplever jeg faktisk. Og den del, synes jeg, er 
så spændende.” 

”Indvandrerpatienterne” har i Saras forståelse ført til, at hun i højere 
grad som del af skabelsesprocessen er blevet nødt til at sætte sig ind i, 
hvem hendes patienter er og etablere en personlig kontakt med dem. 
Det er en relation, som hun foretrækker, frem for den performance, 
der forventes af hendes svenske patienter, der i højere grad har en di-
stanceret attitude til behandlingen, og herved gør det sværere for hende 
at give dem den information, de behøver. Hun mener derfor, at mødet 
med indvandrere har skærpet kravene til hende som sygeplejerske og til 
den ontologiske og følelsesmæssige koreografi, hun er med til at udfø-
re. 

 Samtidig har det også medført, at hun har ændret det informati-
onsarbejde, som hun udfører overfor de svenske patienter. Det er en 
forandring, som hun mener har bevirket, at de generelt på klinikken er 
blevet bedre til at tage sig af og informere patienterne. Det skyldes, at 
det handler om at skabe en relation, så personalet har viden om, kender 
og kan gennemskue, hvordan de skal tage sig af parrene, så de kommer 
helskindet igennem behandlingen.  

Ovenstående er blot eksempler på, hvordan de forskellige ram-
mer kan få betydning for den skabende performativitet, der finder sted 
på klinikkerne. I de følgende kapitler vil jeg løbende illustrere, hvordan 
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skabelserne, der finder sted, er koblet til fx etnicitet, kendskab til det 
svenske/danske sygehusvæsen, køn, viden om kroppen etc. 

Opsamling 

I dette kapitel har jeg for det første givet en introduktion til, hvordan 
jeg i praksis analytisk set undersøger skabelsesberetninger og skabel-
sesprocesser med rækken af dramaturgisk inspirerede begreber. For det 
andet har jeg villet illustrere, hvordan en forståelse af situering og posi-
tionering gennem rollefordeling under de forskellige performances er 
helt central for at kunne begribe, hvorfor visse skabelsesberetninger 
fortælles. For det tredje har jeg introduceret scenografien og det ska-
bende teamarbejde på de fertilitetsklinikker, jeg har opholdt mig på, 
fordi det er centrale elementer i skabelserne. Sidst, men ikke mindst, 
har jeg ønsket at vise, at der på klinikkerne er forskellige former for 
scenografi og performances, der anvendes til at normalisere teknologi-
en.  

På Alternativet anvender de en tilgang, der er naturaliserende på 
en måde, der minder om økofeminismen. Fornemmelsen af new age 
skaber konnotationer af en spiritualitet og en fremhævelse af kvinden 
som gudinde. Alternativet kan også ses som en historisk videreudvik-
ling af den kvindebevægelse, der i 80’erne lavede alternative sædbanks-
systemer, som enlige og lesbiske kunne anvende. Teknologien gemmes 
bag bløde tæpper og dæmpet musik. På Humor-klinikken kan den 
umiddelbare, afslappede facon derimod betragtes som en normalise-
ringsstrategi, der gør, at teknologien står i baggrunden. Service-
klinikkens fokus på menneskelighed og service spiller performativt den 
samme rolle. Samtidig har de scenografisk en opdeling mellem sterili-
tet/ikke sterilt område – afslappede lokaler og operationsrum. Det 
bygger diskursivt på en anden tilgang, der fremhæver teknologien som 
”sikker”, samtidig med at den knyttes til en naturaliseringsstrategi, ved 
at de understreger, hvordan de i laboratoriet mimer naturen.  

Ved blot at analysere rundvisninger, scenografi og de forskellige 
humane aktørers positioner viser det sig, at der er flere måder, hvorpå 
man kan deltage i skabelse og forhandle natur/kultur. I det næste kapi-
tel Æg… begynder mine analyser af, hvordan skabelserne opstår i mø-
det mellem materialitetens agens og diskurser. 
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Kapitel 5 

Æg... 

Indledende beretning om den moderne queer 
jomfru Maria...  

Jeg er ved et tilfælde klikket ind på http://www.discovery.serono.com 
/organization/pharmacology/index.htm. Websiden tilhører Serono, et 
af de to store farmaceutiske firmaer, der er førende inden for fremstil-

lingen af de hormon-
præparater, der er med 
til at skabe æg.  

Under en enlig 
stjerne står tre glasfla-
sker: en rød, blå og hvid. 
I den ene er en gravid 
overskåren kvinde, der 
lykkeligt kigger ned på 
sin mave, mens hun bli-
ver ”oplyst” af den 
stærkt lysende stjerne i 
den sorte nat. Hun lig-
ner en kvinde, der er 
lykkelig i sit evige hor-
monhav, og ser frem til 
en snarlig fødsel. Med 
andre ord indikerer bil-
ledet, at maven er blevet 
til under anvendelse af 

et af Seronos mange hormonpræparater til fertilitetspatienter. 

Billedet findes på den af Seronos mange websider, der hedder 
Discovery. Her findes information om Seronos udviklingsarbejde på 
diverse farmaceutiske og medicinske områder. Da jeg første gang zap-
pede ind på denne side på nettet fik jeg et chok. Hvem ville putte en 
kvinde ind i en flaske og hvorfor? Er det et symptom på det kapitalisti-
ske patriarkat, som de tidligere feminister forsøgte at gøre op med, se 
Arditti et al. (1984), Corea (1985a), Klein (1989a). Er det udelukkende 
fra et feministisk perspektiv, at en benløs, babyproducerende kvinde i 
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en flaske synes problematisk? Er det en omskrivning af de mange 
fremstillinger af børn i reagensglas som Squier beskriver i ”Babies in 
Bottles” (1994)? Er barnet i reagensglasset nu byttet ud med kvinden i 
hormonglasset, så ”Babies in Bottles” er blevet til ”Women in Bottles”? 

På websiden er der utallige informationer om Seronos nyeste ud-
vikling af præparater inden for det farmaceutiske og medicinske områ-
de. Det er en webside, der giver indtryk af, at der er tale om videnska-
belig og teknologisk udvikling på højt niveau. Det, der binder de for-
skellige sider sammen, når man bladrer den igennem, er den gennem-
gående anvendelse af rød, blå og hvid med forskellige billedcollager, 
der har en stærk symbolik. Det er billeder, der inkluderer en DNA-
spiral og diverse teknologiske instrumenter. 

I modsætning til ”It takes two...”, er denne beretning ikke bygget 
op om en heteronormativ historie med det formål at normalisere an-
vendelsen af teknologien ved hjælp af naturalisering. Beretningen træk-
ker derimod på mange forskellige diskurser og har flere intertekstuelle 
referencer, der skaber åbninger for utallige læsninger. Den indskriver 
sig i en videnskabelig symbolik, samtidig med at billedet også ses som 
en beretning, der særligt har kristne intertekstuelle referencer til skabel-
sen af Jesus.  

Det er en af de visualiseringer, jeg i første omgang, da jeg stødte 
på den, fandt bizar, men som i stigende grad kom til at give mening, da 
jeg fulgte skabelser under mit feltarbejde. Det skyldes, at kristne eller 
spirituelle metaforer og mirakeldrømme spiller en rolle i konkrete ska-
belsesprocesser på både fertilitets- og inseminationsklinikker114. Selv 
med den vestlige højtudviklede videnskab i ryggen, så er skabelse af liv 
ved hjælp af reproduktionsteknologi noget helt specielt. Det gælder og-
så, når det sker i en plastikskål i en inkubator, ikke mindst fordi resulta-
tet af skabelsen er uforudsigelig. Derfor spiller tro og håb, som jeg i det 
kommende kapitel vil illustrere, en helt central rolle under de skabelser, 
der er knyttet til æg, sæd og embryoner.  

Skabelsen af den gravide mave og det mulige barn kan derfor læ-
ses som en co-konstruktion af videnskaben og et andet ”trosparadig-

                                                 
114 I analyser af anvendelsen af assisteret befrugtning har temaet omkring religiøsitet 
ikke været taget op i særlig udbredt grad. Westerlund vælger dog bevidst anvendelsen 
af assisteret befrugtning og adoption som case til at analysere livsanskuelser (herun-
der religiøse) i praksis. Se Westerlund (2002). Cussins/Thompson diskuterer ikke 
spørgsmålet direkte i sine analyser af anvendelsen af assisteret befrugtning, men an-
vender selv en religiøs intertekstualitet i hendes novelle ”Confessions of a Bioterrorist: 
Subject Position and Reproductive Technologies”, Cussins Thompson (1999)  
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me” – end det kristne, der er baseret på den alternative treenighed 
”Tro, håb og kærlighed”.  

På billedet oplyses flaskernes farver i natten af en enkelt stjerne, - 
kan den andet end opfattes som Helligånden, der skinnende befrugter 
jomfru Marias mave gennem refleksioner fra treenigheden? I kristen-
dommen betragtes tro, håb og kærlighed som grundlaget for religionen, 
som Paulus siger ”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem 
er kærligheden”. Paulus første brev til korinterne kap. 13 v.,13.  

Med andre ord, udviklingen af hormonerne, som anvendes til 
skabelsen af børn via assisteret befrugtning, kan betragtes som et vi-
denskabeligt hjælpemiddel. Men hvad hjælper det i en skabelsesproces, 
der er så usikker, hvis ikke tro, håb og kærlighed er medaktører? Uden 
dem, hvordan kan der, som Jesus, skabes børn uden sex? 

På trods af, at Serono ønsker at sælge hormoner til skabelsen af 
børn ved hjælp af assisteret befrugtning, så kan anvendelsen af den spi-
rituelle og religiøse metaforik betragtes som en måde at inkludere de 
nødvendige drømme om tro, håb, kærlighed og mirakler. Det kan sam-
tidig ses som en måde at prise og legitimere den skabelsesproces, som 
de her er deltagende i, – Dette gør de ved samtidig at vise, at ikke nok 
med at de tror på gud, de arbejder med ham og har ham på deres side! 

I en læsning med queer briller, kan man måske tilmed driste sig 
til at se den unge kvinde i glasset som vor tids moderne ”jomfru” Ma-
ria. Formodentlig er hun ikke jomfru i rent bogstavelig forstand, men 
har blot valgt at få et barn med sig selv eller med sin partner - nu blot 
uden sex. Er hun et lige så ”oplyst” menneske som stjernens lysglimt 
på hendes mave antyder, så har hun måske tilmed en rationel tilgang til 
slægtskab og seksualitet, der åbner op for, at alle, i denne co-
konstruktion af vidensparadigmer, ved hjælp af hormoner har adgang 
til graviditet og barn. En skabelse der ikke mindst er mulig, når tre-
enigheden og Helligånden tages med på råd, og når tro, håb og kærlig-
hed sætter rammen for mirakuløse skabelser.  

Det er en webside, der har både intertekstuelle referencer til kri-
stendom (religion) og videnskab. Derfor kommer den i dens symbolik 
til at ligge tæt op af fx Clonaid/Raëlians anvendelse af narrative strate-
gier og symboler115. Ved at kigge på billedet kan man derfor umiddel-

                                                 
115 Räeliens er en sekt, der kombinerer videnskabelig og religiøs symbolik. De mener, 
at mennesket blev skabt af væsner fra det ydre rum ved hjælp af genteknik. De kom-
binerer derfor en stærk tro på genteknologier herunder kloning med spiritualitet. De 
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bart få en følelse af, at Serono med deres produkter bedriver en slags 
håbefuld science fiction i praksis. Teknologien som fremtidsmulighed 
fremhæves herved på en måde som for mig var overraskende. Det 
skyldes, at den til dels bryder med nogle af de diskurser, der kom til ud-
tryk på de fertilitetsklinikker, hvor jeg har fulgt ægskabelsen, fordi web-
siden fremhæver anvendelsen af hormoner som teknologisk hjælpe-
middel til graviditet.  

Grunden til at jeg indleder kapitlet om æg med denne skabelses-
beretning er, at hormoner er en af de grundlæggende aktører under 
ægskabelsen. Det bliver tydeligt ved hjælp af den anvendte semiotik på 
websiden. Hos Serono får hormonerne betydning, fordi de skaber 
økonomiske bundlinie tal hos Serono. Der er en grund til, at hormon-
flaskerne med en gravid kvinde er at finde som illustration – hun og 
flasken er en fælles del af Seronos økonomiske fremtid.  

Samtidig finder jeg dette billede og de skabelsesberetninger som 
man kan læse herfra interessant, eftersom hormonet i andet materiale 
rettet mod patienter ikke symboliseres med en glasflaske. Først i Orga-
non og Seronos stikkevejledning, der følger med produkterne, synlig-
gøres hormonet som aktør, på trods af at kvinder i behandling har dag-
lig fysisk kontakt med hormoner, flasker, sprøjter og kanyler. 

I Serono-billedet med vor tids Maria er nåle og sprøjter da også 
usynlige. I stedet vokser kvinden i flasken, som barnet i hendes mave. 
En proces, der får hende til at minde lidt om en ”alien/helgen agtig” 
karakter i et positivt lys. Skabelsen af det der ikke skabes, af frustratio-
ner, æg der ikke bliver til noget, er af dårlig kvalitet, eller ”grimme” 
som de siger på klinikkerne, indskrives ikke i denne beretning. Skabel-
sen af barnet via hormoner, bliver herigennem billedlig talt, fremstillet i 
et ”positivt lys”, gennem koblingen til den kristne skabelsesberetning, 
det teknologiske vidundermiddel hormonerne og det mirakuløse.  

Billedet og de beretninger og læsninger, der kan gøres af det, er 
derfor i mine øjne illustrative, fordi de viser samspillet mellem religiøse 
og videnskabelige diskurser under skabelsen af børn via assisteret be-
frugtning. Det er en sammenblanding, som finder sted under de per-
formative handlinger på klinikkerne, når æg skabes. At gennemgå hvad 
der for mange bliver til 5 ugers hormonbehandling gentagne gange, 
kræver både ”tro, håb og kærlighed” og videnskabelig rationalitet og 

                                                                                                                
argumenterer for, at de har været med til at klone det første barn. Deres webside er 
fyldt med symbolik, der trækker på spiritualitet og videnskab, http://www.rael.org 
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teknologisk snilde. Den økonomiske succes ved salg af hormonet åb-
ner således op for en denaturalisering af fertilitetsbehandling, som jeg 
ikke har oplevet blive fortalt på samme måde i andre kontekster. I mine 
øjne er denne beretning om den moderne queer jomfru Maria derfor 
interessant at anvende til at lave en skævlæsning af skabelsen af æg på 
Humor- og Service klinikkerne.  

Det skyldes, at der i den daglige anvendelse af hormonerne på de 
to klinikker er mange andre spørgsmål på spil i forhold til risici, bivirk-
ninger og helt konkret, hvordan hormonerne skal indtages. De perfor-
mative praksisser bliver dog gennem forskellige former for følelses-
mæssig og ontologisk koreografering ofte koblet til spørgsmålet om 
forhandlinger af forholdet mellem natur og kultur. Hvordan dette fin-
der sted på Humor- og Service-klinikken både under informationsgiv-
ning, oplæring af anvendelse af hormoner, ultralydsscanninger mv. vil 
jeg analysere i dette kapitel ved at følge ægget som en imploderet knu-
de. Jeg ser både på æg i ental - ikonografisk og æg i flertal under skabel-
se.  

Ved at følge dem undersøger jeg, hvordan opfattelser af æg og 
performative praksisser væver sig sammen i narrative, visuelle, diskur-
sive og materielle relationer. Jeg undersøger dette med udgangspunkt i 
spørgsmålene: Hvilken betydning for skabelserne har ægs agens for skabelsespro-
cesserne? Hvilke materielt-diskursive gentagelser af og brud på bl.a. normaliserings- 
og naturaliseringsprocesser genereres under skabelserne af æg? Og hvilken betydning 
for skabelserne har de nye skabelsesberetninger om æg, der cirkulerer i fx lovgivning, 
reklamer og i personale og patienters fortællinger om anvendelsen af assisteret be-
frugtning?  

Kapitlet er bygget op med start i en analyse af ægget som ikon. 
Derefter følger jeg det gennem klinikken fra de performative instrukti-
oner til patienterne, til skabelse af æg under anvendelsen af hormoner, 
den fysiske ægudtagning, skabelser af ikke-æg og skabelser af kvinder, 
der lovgivningsmæssigt kun delvist legitimt kan anvende assisteret be-
frugtning. 

Æg som ikon  

I vores kultur er æg ladet med mening. På trods af, at det menneskelige 
æg er den største menneskelige celle, er det knapt synligt for det blotte 
øje. Æg er derfor i første omgang noget, vi kender fra andre dyr i form 
af rogn og hønseæg. Selvom man kun lige akkurat kan se et menneske-
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ligt æg med det blotte øje, tillægger vi æg betydninger i vores hverdag. 
Fx er ægget det centrale symbol under påsken. Da jeg befandt mig på 
Service-klinikken under påske, blev der med et smil på læben sagt, at 
påsken var deres favoritårstid. På begge klinikker spillede æg også en 
central rolle i scenografien, hvor ikke mindst analogier fra dyreverde-
nen synes at spille en vigtig rolle. De tidligere nævnte strudseæg er et 
eksempel herpå. Fugle og æg blev også ofte anvendt i de mængder af 
reklamemateriale, jeg har indsamlet under min empiriindsamling. Det 
er analogier, der anvender sig af intertekstualitet og indeholder en 
mængde konnotationer til ”æggets” betydning. På en reklame for Ba-
bysentry, et databehandlingsprogram, der kan anvendes til at styre kli-
nikkens resultater og behandlinger, ligger fx en høne på en computer 
med en bakke æg på skærmen med teksten ”Hatch your data, with Baby-
Sentry pro”.  

I de beretninger, der knyttede sig til æg som ikon, var ægget dog 
ikke blot koblet til hønse- og strudseæg. På klinikkerne findes ligeledes 
mange beretninger, der fortælles ved hjælp af illustrationer og visualise-
ringer af det menneskelige æg – visualiseringer, der er blevet til ved 
hjælp af forstørrelser.  

Det gør også, at æg og sæd ofte indgår i logoer og i reklamemate-
riale fra både farmaceutiske firmaer, fertilitetsklinikker og sædbanker. 
Et godt eksempel er, at Serono anvender visualiseringer af æg, sæd og 
embryoner på deres globale websider, informations og salgsmateriale. 
Denne beretning har de også lavet i form af køleskabsmagneter, som 
hang både på Service- og Humor-klinikken og er global i sin udbredel-
se. Mødet mellem sæden og ægget kan derfor læses som en global ska-
belsesberetning, der anvendes over hele verden af Serono, og som byg-
ger på visualiseringer, der trækker på en universel videnskabelig di-
skurs. 

De billeder de anvender af menneskelige æg, er dog ikke billeder, 
der reelt viser, hvordan menneskelige æg ser ud, selvom de foregiver at 
gøre det. Umiddelbart ser billederne ud til at være taget under mikro-
skop. Billederne er dog som mange andre reklamebilleder manipulere-
de. Det medførte, at jeg første gang jeg så et æg, der lige var kommet 
ud af en kvinde, blev ret overrasket over dets udseende. Det skyldes, at 
den form for manipulation ikke er ualmindelig. Under Seronos skabel-
se af ikonografiske billeder, der skal fremstille æg ”naturligt”, har de 
bearbejdet billederne, så de er kulturelt genkendelige som ikoner.  



 135

Når man udtager modne menneskelige æg fra kvindens krop, så 
er ægget en celle, omgivet af hvad man kalder ”kumulusskyen”. Det er 
en række løstsiddende celler, der er rundt om ægget. Når laboranten ser 
ægget første gang efter det er kommet ud af kroppen, ligner det nær-
mest en sky af små celler med noget inde bag ved. Serono har, for at 
vise ægget som vi forestiller os det, denuderet det (det vil sige en labo-
rant har skrællet kumulusskyen af med et lille instrument). På billedet 
har ægget fået selskab af en sædcelle med spjæt i halen, der er blevet 
lagt ind ved siden af den – formodentlig ved hjælp af ”Photo Shop”116.  

Dette billede spiller på den helteberetning, som jeg i indlednin-
gen beskrev, at Emily Martin i sin morsomme artikel ”The Egg and the 
Sperm: How Science Has Constructed a Romance Based on Stereotypical Male-
Female Roles” (1991) dekonstruerer og problematiserer. I artiklen viser 
hun, at selvom man ved, at ægget spiller en særdeles aktiv rolle under 
befrugtningen, så genfortælles beretningen som om, at det er den en-
kelte sædcelle, der påtager sig den aktive part. Det er den, der svøm-
mer, penetrerer, befrugter etc., mens ægget er passivt ventende. Med 
andre ord får æg og sæd tildelt kønnede metaforer, og mødet bliver 
symbol på den romantiske heteroseksuelle kærlighed. Æg og sæd bliver 
herved tegn for de konkrete kroppe, de kommer fra. 

Denne læsning af beretningen er også med til at give mening til, 
hvorfor sædcellen ligeledes visuelt manipuleres, så den ser forholdsvis 
større ud end den ville gøre i forhold til ægget, når man ser det i mikro-
skop. Taget i betragtning af, hvor levedygtig narrativen om den aktive 
sædcelle og det passive æg er, er det dog måske ikke så mærkværdigt at 
størrelsen også har betydning, eftersom maskulinitet og femininitet er 
koblet til størrelser117. I en vestlig videnskabelig forståelse er det ven-
tende æg og den aktive sædcelle så normaliseret, at beretningen fx sta-

                                                 
116 Photo Shop er et computerprogram, der anvendes til at bearbejde billeder. 
117 Åsberg har også tidligere diskuteret, hvordan æg og sæds størrelse har kulturel be-
tydning, Åsberg (2002)  
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dig anvendes i reklamemateriale som logoer og illustrationer af fertili-
tetsmedicin. 

Udover at Serono har manipuleret med æg og sædcelle for at 
fremstille den heteroseksuelle kærlighedsberetning, så foregår ingen be-
frugtninger på fertilitetsklinikker på denne vis, Seronos beretning 
stemmer helt enkelt ikke overens med de befrugtninger, der sker i labo-
ratoriet. 

Her bliver enten tilsat flere tusind sædceller til ægget, eller be-
frugtningen sker via ICSI-teknologien, hvor en enkelt sædcelle ved 
hjælp af en pipette føres ind i et æg. Hvis der var tale om blot en sæd-
celle, der selv skulle finde vej til ægget, ville det formodentlig ikke have 
ledt til en befrugtning.  

At der skabes et barn ud af mødet mellem ægget og sæden, 
fremgår ellers klart i reklamen/den visuelle narrativ, eftersom køle-
skabsmagneterne kommer i en serie, der former en skabelsesberetning. 
Mødet mellem ægget og sædcellen bliver efterfulgt af en billedsekvens, 
hvor det befrugtede æg udvikler sig til en tocellet og til en firecellet 
embryon, der til sidst når cystoblast fasen (det er et embryon, der be-
står af mange celler).  

Under og efter opholdene på fertilitetsklinikkerne har jeg ikke 
kunne lade være med at more mig over min egen overraskelse og naivi-
tet i forhold til, hvordan visuelle repræsentationer bevidst manipuleres.  

Hvorfor skulle et reklamefirma, der anvender billeder, ikke ma-
nipulere dem, så beretningens pointer blev tydelige? Manipulationen er 
med andre ord en måde hvorpå, Serono kobler beretningens ikonogra-
fiske karakter til det universelle videnskabelige paradigme og styrker 
skabelsesberetningen. Det understreger samtidig at diskursen normali-
seres ved hjælp af naturalisering. I dette tilfælde, hvor den videnskabe-
lige diskurs skaber det visuelle perspektiv i samspil med normalisering 
gennem naturaliseringsdiskursen, kan man som Franklin, Lury, Stacey 
gør det i ”Global Nature, Global Culture”, (2000) argumentere for, at nar-
rativen udgør hvad de kalder “seconding nature”, Franklin, Lury, Stacey 
(2000:21-26). Det er et udtryk der betyder, at ved hjælp af teknologien 
og den videnskabelige diskurs, bliver skabelsen fremstillet som bedre 
end ellers. I den følgende analyse beskriver jeg det som den teknologi-
forherligende diskurs. Det var til dels også det, der skete i beretningen 
om den nutidige Maria. I den beretning spillede naturaliseringen ingen 
rolle, den var byttet ud med en religiøs diskurs baseret på tro, håb og 
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kærlighed. I beretningen om æg og sæd sker der derimod som i beret-
ningen ”It takes two...” en forskydning af natur/kultur-distinktionen, 
samtidig med at diskursen rekonstitueres som hegemonisk. Det er en 
forskydning, der opstår pga. anvendelsen af teknologien. I beretningen 
om æg og sæd antydes anvendelsen af teknologien, fordi billedet er ta-
get via god-trick perspektivet, samtidig legitimeres anvendelsen af tek-
nologien ved hjælp af den normaliserede heteroseksuelle familieopfat-
telse.  

Min naivitet, omkring hvordan æg ser ud, peger på, hvilken be-
tydning visuelle fremstillinger, der skabes inden for den videnskabelige 
diskurs, har. I beretningen er det ikke vidensproduktionen i sig selv, 
der er det væsentlige, det er derimod historien om, at befrugtninger 
under IVF foregår ved hjælp af romantisk kærlighed mellem en mand 
og en kvinde. 

Denne analyse udviklede sig gennem formelle og uformelle sam-
taler med personalet på klinikkerne. Her har jeg flere gange spurgt til, 
hvad de mente om Seronos visualisering af æg og sæd, der foregiver at 
være en skabelse af et barn. Ingen jeg har talt med på klinikkerne har 
overvejet, hvor mærkeligt det er at fortælle denne beretning, der i prak-
sis kun ville kunne blive til noget i tilfælde af, at der anvendtes ICSI. 
Under mit interview med Sara snakkede vi om det både i forhold til 
klinikkens logo, der også består af et æg og en sædcelle og Seronos re-
klame:  

”Stine: Hvem har egentlig fundet på jeres logo? 

Sara: Ja det er jo Bertil [en af lægerne] der har fundet på det, men 
det er jo ikke alle, der kan lide det. 

Stine: Hvorfor kan de ikke det? 

Sara: Det er ikke så mange, der ikke kan lide den, men jeg tror, der 
er mange, der synes at den... Han synes den var enormt fræk, da 
han fandt på den  

Stine: Ha ha ha 

Sara: Han synes den var enormt fræk, og jeg synes den var lige i 
overkanten118, ohh han synes den var enormt fræk. De fleste patien-
ter de siger ingen ting, men der findes jo nogen som synes den er li-
ge i overkanten, som ikke bryder sig om den. Desuden, på vores 

                                                 
118 På svensk siger hun med et ironisk tonefald, at den var lagom. Lagom er et særligt 
svensk ord, der betyder hverken for lidt eller meget. Det har jeg oversat til – i over-
kanten. 
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webside der er den jo lidt sådan her (med en finger viser hun at den 
svømmer med halen). 

Stine: Ha ha ha 

Sara: Ja, han synes den var så fræk. 

Stine: Det er jo lidt sjov, for normalt er der ikke bare…, det er jo kun 
ved ICSI der er én sædcelle, ellers er der jo mange. 

Sara: Ja, ellers er der mange, ja det er et ICSI logo det er det, ha ha 
ha… 

Stine: Ja, ha ha ha 

Sara: Ja, faktisk, det er det. Det har jeg ikke tænkt på. 

Stine: Ja det er ligesom Seronos billeder, I har hængende på køle-
skabet, der er også bare én. 

Sara: Ja det er sandt, det har jeg faktisk aldrig tænkt på, men det er 
jo rigtig.  

Stine: Det ser jo ikke ud på den måde, så jeg har undret mig over, 
hvorfor gør man sådan? 

Sara: Ja, det ved jeg ikke rigtig.” 

 

Selvom jeg i mit interview med Sara 
er meget optaget af, at Seronos bil-
ledserie og deres logo ikke stemte 
overens med de visuelle repræsenta-
tioner og de skabende praksisser 
man har på fertilitetsklinikken, så var 
hun optaget af et lidt andet aspekt. 
Det Sara hæftede sig ved, var de 
konnotationer, der knytter sig til 
mødet mellem ægget og sædcellen. 
Det blev af hende selv og en del af 

patienterne oplevet som ”frækt” – eller lige på kanten.  

Uden at hun direkte siger det, forstår jeg på hendes reaktion, at 
der ligger en seksualiseret opfattelse af mødet mellem æg og sæd. Det 
er konnotationer, der kommer frem på trods af, at befrugtningen fin-
der sted uden hverken romantik eller sex. Denne læsning illustrerer li-
geledes, hvordan æg og sæd, når de ikonografisk vises sammen, er kob-
let til kønnede og seksualiserede metaforer. Det sker, selvom de bliver 
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til kropsuafhængige aktører under fertilitetsbehandling efter at være 
blevet taget ud af kroppene.  

Samtidig kan skabelsesberetningen med ”sædcelle møder æg” 
være med til diskursivt at rekonstituere det naturlige og normale ved at 
fastholde, at anvendelsen handler om heteroseksuel kærlig-
hed/seksualitet. Herved fjernes samtidig usikkerheden om biologisk 
slægtskab, som kan rejse sig, fordi anvendelsen af IVF nødvendiggør at 
sæd og æg bliver blandet udenfor kroppene. Det er derfor spørgsmål, 
som hurtigt kan rejse sig i laboratoriet, hvor der findes æg og sæd fra 
mange forskellige mennesker, der tilmed har forskellig hudfarve, øjen-
farve, højde og drøjde119. 

I mine øjne er de seksualiserede konnotationer, som æg og sæd 
er bærer af, interessante, eftersom æg, der afbilledes alene, ikke konno-
terer seksualitet. Seksualiseringen sker interessant nok først i mødet 
med sæden, hvilket jeg vil komme ind på i kapitlet om sæd. Ægget som 
ikon synes derimod at være nært koblet til barnet og det mulige moder-
skab, der følger efter graviditeten, som når den moderne jomfru Maria 
føder sit barn i flasken. Aseksualiserningen af æg gør også, at det er 
muligt på klinikkerne, som en del af scenografien, at have strudseæg 
stående uden at det bliver kommenteret. Der, var under mine ophold 
på Service- og Humor-klinikken, ingen, der omtalte de strudseæg, der 
stod der, som symboler på noget seksuelt. Selvom sæd kunne være af-
billedet som selvstændige celler og fx var det på Service-klinikken i 
form af lamper, åbner de op for andre seksualiserede betydninger. Det 
vil jeg illustrere i det følgende kapitel.  

Den ”ikke-seksualisering” af æg, der finder sted, er interessant, 
fordi en del af den ontologiske koreografi under ægskabelsen på klinik-
ken handler om, at kvindens krop under de gentagende performative 
undersøgelser bliver afseksualiseret. I det kommende afsnit vil jeg illu-
strere, hvordan denne objektgørelse af ægget er tæt forbundet til den 
kvindelige krop. Herved kommer de kulturelle forestillinger baseret på 
forskellige diskurser samt æggets og kvindekroppens morfologi til at 
spille sammen under skabelsen af æg.  

                                                 
119 Der har fundet forbytninger af æg og sæd sted under fertilitetsbehandlinger. Fx 
fik et hvidt par i Holland tvillinger hvor det ene barn var sort. Det skyldes formo-
dentlig, at laboranten ikke havde skiftet pipette, da æggene blev insemineret. Derfor 
var der en sædrest fra en sort mand, der befrugtede det ene æg, se Cussins (1998a: 62-
63) 
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Samtidig med at Saras refleksioner over logoet og Seronos ska-
belsesberetning hovedsageligt handler om det frække ved mødet mel-
lem æg og sæd, så er det interessant, at hun ikke har overvejet, at be-
retningen er en repræsentation, der er anderledes, end hvad man ser 
under mikroskopet under en konventionel IVF behandling. Det viser, 
at beretningen er en af de hegemoniske diskurser, der er normaliseret, 
til dels ved hjælp af den teknologiforherligende diskurs og naturalise-
ring. Det er forskellige normaliseringsprocesser, der spiller en vigtig 
rolle under anvendelsen af teknologien både på Humor- og Service-
klinikken120.  

Taget i betragtning af, at intra-aktiviteten mellem kvindekroppen 
og æggene, som vi skal se i næste afsnit, ikke på nogen måde er passiv, 
er det interessant, at denne beretning fortsat er så stærk. Med ægudtag-
ningen i baghovedet, findes der dog samtidig en række grunde til, at 
beretningen er en væsentlig del i den materielt-diskursive skabelse knyt-
tet til æg. For det første skaber de ikonografiske billeder mulighed for 
at se æggene som objekter adskilt fra kvindekroppen. Derved bliver ul-
tralydsscannerens visualiseringer af folliklerne mulige at forholde sig til 
for patienten og hendes mand under scanninger og ægudtagningen, på 
trods af at æggene er en del af kvindens krop.  

Samtidig kan den passivitet, som kan indlæses i ægget gennem vi-
sualiseringen, skabe et billede af, at befrugtninger med den nye for-
plantningsteknologi er let at udføre ved at udvælge de rigtige æg og 
sædceller. Dvs. at der i visualiseringen findes en kropsmekanisk di-
skurs, der nedtoner materialitetens agens. Det er en diskurs, der af hu-
mane aktører kan anvendes til at skabe håb i skabelsesprocessen. Sidst 
men ikke mindst fungerer normaliseringen ved hjælp af naturaliserin-
gen til at legitimere anvendelsen af hormoner og teknologien, fordi det 
performativt mimer forestillingen om det naturlige.  

                                                 
120 Normaliseringsprocesser, i relation til anvendelsen af assisteret befrugtning, er 
blevet diskuteret af flere forskere. Burfoot har fx problematiseret, at det er en norma-
lisering, der medfører, at de ricisi som kvinden udsættes for usynliggøres, Burfoot 
(1990:58-73) Cussins beskriver i artiklen “Producing Reproduction: Techniques of Normali-
zation and Naturalization in Infertility Clinics” (1998c) hvordan hun mener, at naturalise-
ring og normaliseringsprocesser er med til at styrke hinanden. Jeg er inspireret af 
denne artikel, men oplever, at det empiriske materiale, jeg har arbejdet med, viser fle-
re nuancer i normaliseringsprocesserne, fx opstår der normaliseringer som er uaf-
hængige af naturaliseringsdiskursen. En anden mulighed er, at både den teknologifor-
herligende diskurs og naturalisering i diskursivt samspil anvendes til at normalisere 
anvendelsen af assisteret befrugtning.  
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I praksis blev behovet for at naturalisere anvendelsen af assiste-
ret befrugtning dog problematiseret ved den intra-aktivitet, der fandt 
sted mellem de mange aktører under behandlingerne. Det kom ikke 
mindst til udtryk på klinikkens halvårlige informationsmøde, hvor An-
ne og Peter, – et par der havde utallige behandlingsforsøg bag sig, hav-
de tilbudt at fortælle deres oplevelse med IVF for at supplere lægens 
information.  

I det næste afsnit vil jeg komme nærmere ind på, hvordan ska-
belser via assisteret befrugtning kan forklares ud fra forskellige positio-
ner, der ligeledes giver mulighed for indirekte at skabe indsigt i, hvor-
dan forholdet mellem materialitet og diskurser performes og opfattes.  

Barnløshedens katarsis og de mangfoldige 
forvandlinger af kvinder 

Informationsmødet 

Klokken er 18.50 da jeg går ind gennem hospitalets store svingdøre 
sammen med de mange par, der skal til det store halvårlige informati-
onsmøde om barnløshedsbehandling på Humor-klinikken. Mødet fo-
regår i hospitalets store auditorium, der bliver helt fyldt op med alle de 
par, der skal påbegynde behandling det kommende halve år. På væggen 
er projiceret billeder af menneskelige æg og embryoner i forskellige fa-
ser. Ligesom Seronos billedserie gør de det klart, at der ikke er nogen 
tvivl om, at dette møde handler om, hvordan børn bliver til på klinik-
ken, dette på trods af, at der ikke er noget tegn på teknologi på bille-
derne. 

På mødet var det ikke bare en læge, der skulle informere. Anne 
og Peter, et af de par, der var i behandling på klinikken, havde selv fo-
reslået at berette om, hvordan de oplevede det at blive behandlet for 
barnløshed. Det skyldes ikke en decideret kritik af det eksisterende in-
formationsmøde, som blev afholdt af lægen, men efter utallige behand-
lingsforsøg mente de, at de sad inde med en anden viden om, hvad det 
ville sige at gå igennem et behandlingsforløb end lægerne. Det var en 
viden, de mente kunne supplere den information, som lægen gav, og 
kunne forberede par på, hvad der kunne ske under behandlingen. Med 
andre ord kunne de bidrage med nogle perspektiver, som de mente, de 
selv kunne have haft brug for, inden de havde påbegyndt deres 
behandling. 
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Standardkvinden i tværsnit 

Kort tid efter at jeg havde sat mig tilrette i det store, fulde auditorium 
sammen med de mange par, der snart skulle i gang med behandling, 
bød lægen fra klinikken os velkommen. På mange måder var hans op-
læg, som jeg havde forventet. Eftersom han har en god portion humor, 
blødte han tilmed stemningen op med den humor, som er kendetegnet 
for omgangstonen på klinikken. Med andre ord lægen udførte en prima 
fremtræden som læge og som instruktør i, hvordan patienterne skulle 
indtage deres rolle i skabelsen. 

I hans oplæg, når han fx både at informere om hvad barnløshed 
er, og hvad det skyldes, hvordan behandlingen foregår og hvilke risici 
der er ved at gå i behandling ud over, som han siger for sjov, ”at man jo 
kan risikere at få et barn af det”.  

Et af de vigtigste temaer i hans oplæg var, hvad succesraten er 
for at få et barn. Med entusiasme i stemmen siger han: ”Mellem 60 –
70% af jer vil gå herfra med et eller flere børn” om et år. Han beskriver at går 
man ind på andre klinikkers hjemmesider, vil man som på klinikkens 
egen se en masse statistikker, men det væsentlige er ”baby in the basket 
raten, altså hvor stor chance der er, for at I får et barn med hjem!” 

Der er ingen tvivl om, at det er en af de informationer, som han 
sætter pris på at videreformidle. Hvis jeg selv sad og lyttede i rollen 
som patient, havde jeg da også åndet lettet op – det lyder jo til at det 
med at få barn måske ikke er så svært endda. Som han giver udtryk for, 
er det et flertal, der opnår at få børn via de tre offentlige forsøg, som 
de har til deres rådighed.  

Op på skærmen zoomes tabeller med tal, der beskriver, hvad 
chancen er for graviditet. Lægen siger, at graviditetschancen per be-
handling ”er ligeså stor som hos dem, der laver børn naturligt hjemme i ægtesen-
gen”. Han understreger ligeledes at ”jeres graviditet er lige så normal som dem, 
der er kommet til på naturlig vis. Hver gang man kører en cyklus er der ca. 30 % 
chance for graviditet, men af dem, der bliver gravide, er der ca. 20% aborter”. 

Forskellige statistikker flimrer over skærmen. Der er både stati-
stikker, der er koblet op om alder, om chancen for at blive gravid i star-
ten af cyklus, for dem der når til ægudtagning og ægoplægning og 
abortrisiko ved en IVF/ICSI graviditet.  

I de statistikker han bladrer i, er der dog særligt et parameter, der 
bliver trukket frem – kvindens alder – jo ældre en kvinde er, jo sværere 
er det at blive gravid.  
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 Han anvender i denne sammenhæng tallene som en teknologi til 
at koreografere de mange pars følelser. Statistikker synes her at have tre 
formål. For det første har læger i Danmark informationspligt121. For 
det andet anvendes de til at skabe håb, og for det tredje er de med til at 
naturalisere selve graviditeten og muligheden for at der efterfølgende 
opstår en abort. De fungerer med andre ord som en anden performativ 
tilgang til at normalisere behandlingerne gennem naturalisering.  

I begyndelsen af barneskabelsen er det de positive muligheder 
ved teknologien, der nævnes. Ligesom den moderne queer jomfru Ma-
ria i hormonglasset, så anvendes tallene til at skabe tro og håb. Når læ-
gen holder oplæg ved infomødet eller informerer under den første 
samtale med parrene, så ved han/hun godt, at en ca. 30%122 ikke får et 
barn med sig hjem fra fertilitetsklinikken, men i begyndelsen er denne 
beretning svær at forklare. Ser man denne dekontekstualiserede talfor-
tælling, der bygger på et positivistisk vidensparadigme, så kan man 
samtidig se denne benyttelse af tallene i et helt andet lys, nemlig som en 
følelsesmæssig koreografi, der har til formål at skabe en psykisk ventil. 
Den skal få parrene til at slappe af og tro på, at de kan blive forældre 
efter måske allerede at have været gennem flere lægelige besøg hos di-
verse andre specialister. Den rensede skabelsesberetning er lettere at 
videreformidle som redskab til at etablere den nødvendige tillid til at 
skabe et behandlingsforløb, der gør det behageligt for patienterne at 
komme på klinikken. 

Der er da også mange par, der tager del af denne performance 
ved selv at efterspørge tal, hvilket jeg oplevede både på Humor- og 
Service-klinikken. Tallene kan i den sammenhæng virke konkrete og 
faktuelle, selvom de hverken giver svar på, hvorfor en graviditet endnu 
ikke er opstået, eller om de som par kommer til at få et barn.  

Statistikken blev i andre sammenhænge også anvendt til at kore-
ografere patienternes forventninger til behandlingen på en anden måde. 

                                                 
121 ifølge ”Vejledning om kunstig befrugtning og anden reproduktionsfremmende behandling, Til 
landets læger” (1997), informationspligt inkluderer bl.a. ”information om udsigten til 
vellykket behandling” og klinikkens egne opnåede resultater se afsnit 10 - 17. 
122 De statistikker man får oplyst på forskellige klinikker kan variere pga. den måde 
de opgøres på. Nogle regner med børn, der er født, andre med graviditeter. Samtidig 
opgives statistikkerne fra klinikkerne ikke helt ensartet, hvilket kan gøre det svært helt 
at gennemskue, hvad der ligger i graviditet, da der er stor forskel på, om man regner 
fra graviditetestesten er taget, ved ottende eller tolvte uger. Det skyldes, at der sker 
langt flere spontane aborter inden tolvte uge end efter, hvilket er det samme som ved 
graviditeter, der er blevet til uden teknologi. Samtidig er der forskel på om klinikken 
giver en samlet statistisk på alle patienter eller om de grupperer dem efter alder.  
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På Service-klinikken understregede flere fra personalets side, at de be-
rettede om statistikken, for at patienterne fra starten skulle overveje 
muligheden for, at der måske ikke blev noget barn. Deres fokus var at 
skabe, hvad de kaldte en ”positiv realisme”, dvs. skabe den nødvendige 
tro og håb, dog uden at det resulterede i sammenbrud, hvis skabelsen 
ikke opstod. 

Den standardiserede krop som læringsteknologi 

Under oplægget anvendte lægen flittigt sin power point. På skærmen 
poppede tilmed en lille billedserie af ægudtagning og af ægoplægning 
op. Billedserien kan ses som en form for drejebog, bestående af bille-
der, over den performance, der finder sted på klinikken. På billederne 
er der tegninger af de teknologiske apparater og de kvindelige kønsor-
ganer i forskellige tværsnit. Billederne er udført i en lidt primitiv com-
putergrafik. De illustrerer, hvordan man har en kanyle koblet på scan-
neren. Lægen fortæller, at man stikker kanylen gennem skedens slim-
hinde, der blot er fem millimeter fra æggestokken. Det gør det muligt 
at tage æggene ud ved dette lille normalt ret ukomplicerede indgreb.  

Det næste billede viser ægoplægningen. Lægen griner og siger ”Ja 
det virker meget klinisk og er bestemt ikke særlig romantisk, det er stort set det 
samme som insemination – det tager fem minutter”. Hans beretninger er byg-
get op som en lille tegneserie af klassiske medicinske billeder med fo-
kus på de kvindelige kønsdele. En billedserie der er endnu mere ”kli-
nisk” end selve indgrebet. Med klinisk mener jeg, at billederne er renset 
fra alle forskelligheder, som kroppe kan have. Med andre ord sker der, 
hvad Bruno Latour ville beskrive som en renselse af kropslige hybrider 
og andre usikkerhedsmomenter (Latour 1993:10). Billederne er dekon-
tekstualiserede fra kroppen og skåret i tværsnit. Det er derfor illustrati-
oner, som kræver en vis forkundskab, at kunne aflæse og oversætte.  

Mens jeg sidder til mødet, begynder jeg at undre mig over, at det 
forventes, at man kan læse disse standardbilleder af kønsdele og over-
sætte dem til en kommende mulig kropslig erfaring, når man tænker på, 
at de overskårene kropsdele er standardiserede og dekontekstualisere-
de123. Via disse billeder giver Braidottis parafrasering af Deleuze og 
Guatari ”Bodies without organs” til ”Organs without bodies” mening, Braidot-
ti (1994:41-56)124. På trods af at have set lignende billeder mange gange 
                                                 
123 I en feministisk kontekst er anatomiske fremstillinger tidligere blevet analyseret, se 
fx Clarke og Moore (1995) 
124 I artiklen problematiserer Braidotti anvendelsen af assisteret befrugtning med ud-
gangspunkt i en usikkerhed omkring den objektgørelse af organerne, som finder sted. 
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før i biologitimerne i skolen, går det op for mig, at der aldrig er nogen, 
der i skolen, har snakket om, at disse kroppe blot er standardkroppe, 
og at kroppe i virkeligheden kan afvige stærkt fra medicinske tegninger 
i tværsnit.  

Det skyldes at udover at kroppen, herunder organerne, er skåret 
midt over og tegnet todimensionalt, så giver tegningerne ingen idé om 
hvorvidt, det er en stor eller en lille kvinde, tyk eller tynd og hvordan 
ens egen krop som kvinde evt. kan passe ind i billedet. Samtidig virker 
billederne ofte fragmentariske, fordi de kun viser kropsdele.  

Kroppes forskellighed er derfor også først noget, der for alvor er 
gået op for mig, mens jeg har fulgt arbejdet på klinikken, hvor jeg har 
lært, at alle disse organer er bevægelige og kan flytte sig rundt i krop-
pen. Tilmed kan der ligge fedt omkring organerne, noget som skolens 
”tag organerne ud og put dem ind igen plastikkroppe” ikke havde.  

Samtidig med at jeg har problematiseret denne dekontekstualise-
ring af kroppe, kan man med rette argumentere for, at sådanne abstrak-
te beskrivelser er nødvendige for at kunne informere den almindelige 
lægmand om kroppen og de rutiner, som er koblet til reproduktions-
teknologi.  

Patienterne, der er publikum til lægens beretning, får dog ikke 
noget at vide om de mange forskellige kroppe som møder ham dagligt. 
De personlige oplevelser af kroppe og teknologi, som jeg har set ham 
og de andre læger dagligt forholde sig til, er renset fra hans beretning.  

Under deres daglige arbejde med vaginale scanninger, der har til 
formål at bedømme antallet af ægblærer og slimhindens tykkelse, såvel 
som den daglige ægudtagning og ægoplægning, får lægerne ellers et 
indgående kendskab til kvindekroppene125. De forskelle, som findes i 
underlivet, fører da også til, at lægerne kan ændre lidt på de teknikker 
og redskaber, de benytter under ægoplægning og ægudtagning, hvis 
kroppen viser sig ikke at være en standardmodel. For i praksis sidder 
æggestokkene ikke altid ud til siderne på den måde, som det klassiske 
billede af æggestokke og livmoder viser. Når de ikke gør det, kan det 
blive sværere at nå ægblærerne gennem skedevæggen. Livmoderen eller 

                                                                                                                
Hendes skepsis skyldes en angst for at objektgørelsen fører til, at der forsøges etable-
ret en symmetri mellem fx mandlige og kvindelige kønsceller. Hun bygger på Deleuze 
og Guattaris artikel “How do you make yourself a body without organs?” i ”A Thousand Pla-
teus: Capitalism and Schizophrenia” (1987).  
125 Ultralydsscanning kan foregå vaginalt eller på maven. Under ægskabelsen foregår 
det vaginalt. 
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livmoderhalsens form kan ligeledes variere fra kvinde til kvinde og ser 
derfor heller ikke nødvendigvis ud som på det billede, lægen taler ud 
fra.  

Spørgsmålet er derfor, om de tilstedeværende kan læse mangfol-
digheden af kroppe ind i de standardiserede billeder, eller om illustrati-
onerne for patienterne er med til at give et problemløst indtryk af de 
kropslige indgreb, som man som kvinde skal igennem under en be-
handling? 

Billederne giver patienterne mulighed for at få overblik over de 
procedurer, som den kvindelige patient skal igennem. Det sker uden 
rigtig at skabe en forståelse for, at kroppens udformning kan få en be-
tydning for den performativitet, der finder sted, og hvordan behandlin-
gen opleves ud fra en kvindes perspektiv. Beretningen er med andre 
ord ikke blot renset for kvindelige erfaringer, den er ligeledes renset for 
den kropslige erfaring som lægen sidder inde med. Herved får han 
produceret en historie uden kontekst og perspektiv. Et klassisk ”god-
trick” (Haraway 1991:189).  

Med udgangspunkt i standardbillederne fortsætter lægen med at 
beskrive en standard hormonbehandling. Da han viser et skema over 
de 28 dage, en standardcyklus ca. har, og viser, hvordan de forskellige 
hormonbehandlinger gives, skifter hans fortælling om hormonerne 
pludselig perspektiv, da han i sjov henvender sig direkte til mændene:  

 ”Ja, og det er der, I skal se jer om efter noget overarbejde, for på det tids-
punkt kan hun virkelig blive humørsvingende”, en bemærkning jeg under mit 
ophold på Humor-klinikken har registreret, at flere af de mandlige læ-
ger benytter, når de skal beskrive, hvilken betydning de almindelige 
hormonelle bivirkninger har for kvinden. Ved siden af mig sidder en af 
de andre ansatte på klinikken. Hun ryster på hovedet af lægen og hvi-
sker til mig: ”Nej... de skal da vise omsorg for hende… ” 

De hormonelle bivirkninger i form af skiftende humør, er ind-
skrevet i den standardiserede fortælling, hvor mændene så i sjov ”rå-
des” til at holde sig på afstand af deres koner/kærester i perioden, 
mens de er i behandling. Det at kvinder hormonelt bliver stærkt påvir-
ket, og at det går ud over deres mænd, bliver i denne beretning ind-
skrevet som en almindelig effekt af hormonerne. At mange kvinder op-
lever hormonsvingningerne, understreges af den ansatte ved min side, 
men beskrivelsen af kvinden som hysterisk, i stedet for som en person, 
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der pga. en behandling har behov for ekstra omsorg, er med til at kon-
struere hende som irrationel i modsætning til den rationelle mand. 

Lægen benytter de karikerede kønsstereotyper til i sjov at få ind-
draget mændene i historien ved at hoppe fra den standardiserede god-
trick fortælling til at give den et perspektiv, der henvender sig til et pa-
rallelt konstrueret rationelt mandssubjekt. Samtidig med at han kon-
struerer disse noget problematiske kønsstereotyper, kan det også ses 
som en humoristisk facon, som han benytter for at bryde den rationelle 
fortælleform i et forsøg på at inkludere de mandlige patienter i den 
skabende performance. Den humoristisk konstruerede sexisme er nog-
le af de mandlige læger på Humor-klinikkens måde at forsøge at ind-
drage manden på i skabelsen af barnet. Dette kan også ses som en 
form for følelsesmæssig koreografi, knyttet op om etableringen af in-
tra-aktivitet i parforholdet og en forberedelse af, hvordan hormonbe-
handlingerne kan påvirke kvindens krop og følelser.  

Efter lægens beskrivelse af, hvordan en kvinde bliver hormonelt 
stimuleret, ridser han bivirkningerne op, herunder forskellige hormo-
nelle reaktioner, overstimulering og risikoen for at få flerfoldsgravidite-
ter. På trods af han igen fortæller den standardiserede historie perspek-
tivløst, får han fortalt, at kvindekroppe reagerer forskelligt på de hor-
moner, som de bliver udsat for. På trods af forskellige lægelige forsøg 
på at undgå, at en kvinde ender med at blive overstimuleret, så kan det 
ikke garanteres, at det lykkes. For første gang den aften synliggøres 
kroppes forskellighed og forskellige reaktioner. Dette gøres dog stadig 
dekontekstualiseret fra konkrete kvindekroppe. I stedet anvender lægen 
de hormonelle reaktioner, kvinder kan få under behandlingen til at ud-
bygge, hvad han betragter som kønsforskelle. 

Det er en fortælling, der står i skarp kontrast til det performative 
arbejde, lægen udfører til dagligt. For i praksis forsøger han konstant at 
opnå kendskab til den enkelte krops reaktion på hormoner, ægud-
vikling og dannelse af livmoderslimhinde. Selvom han beskriver krops-
lige reaktioner kvinden kan få i form af en mulig humørmæssig påvirk-
ning af hormonerne, så er den form for materiel agens, han beskriver 
knyttet til en kvindelig stereotyp, der sættes overfor det maskuline sub-
jekt. Den kvindelige krops mange forskellige former for agens såvel 
som æggenes og sædens er derimod ikke indskrevet i den standardise-
rede beretning. Materialitetens agens usynliggøres i stedet ved, at den 
bliver gjort til noget, der kan overkommes teknologisk.  
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Barnløshedens katarsis 

Anne og Peters skabelsesberetning adskilte sig på mange måder fra læ-
gens. Den handler om det, de i fællesskab har gennemgået de år, de har 
prøvet at få børn. Da de to år forinden havde siddet til informations-
mødet, havde de allerede flere års behandling i andre regi bag sig.  

Først havde de forsøgt selv, dernæst havde de utallige insemina-
tionsbehandlinger bag sig, så da de omsider var kommet til klinikken, 
havde de oplevet en følelse af, at de endelig var landet i de rigtige hæn-
der.  

Inden de startede behandlingen på klinikken, havde Anne fået 
konstateret endometriose. Det er en sygdom, der, som det er beskrevet 
på Endometrioseforeningens webside:  

”opstår når dele af livmoderslimhinden også findes udenfor livmode-
ren, som regel i underlivet, på æggestokkene og æggelederne, på 
de bånd der holder livmoderen på plads, på blæren, tarmene og i 
området mellem skeden og endetarmen. I meget sjældne tilfælde er 
endometriose fundet i lungerne, armene, låret og andre steder i 
kroppen”126.  

Den kan være smertefuld og være en årsag til, at det er svært at blive gra-
vid. Da hun siden påbegyndte behandling, viste det sig hurtigt, at hun 
også led af ”polycystisk ovarie syndrom” (PCO). Det er en af de mest 
almindelige problemer der findes for kvinder under ægskabelsen. 

Kort fortalt er det et syndrom, der kommer til udtryk ved, at 
kvinden kun sjældent får - eller slet ikke har nogen ægløsning, hvilket 
skyldes at hendes hormoner er ude af balance. Samtidig har PCO-
patienter en tendens til at reagere kraftigt på hormonstimulering, og at 
reagere meget forskelligt fra behandlingscyklus til behandlingscyklus.  

Ud over at det kan medføre vanskeligheder for at opnå gravidi-
tet, så er der andre kendetegn ved syndromet. På klinikkens webside 
beskrives det fx, at mange af kvinderne er overvægtige, har øget hår-
vækst og har en forøgelse af mandlige kønshormoner. PCO-patienter 
fremstilles som kropsligt anderledes, de har kroppe, der på forskellige 
måder skiller sig ud, og i behandlingen på klinikken forsøger man at 
normalisere dem, ved at få dem til at gå ned i vægt. De bliver medicine-
ret for at modvirke hårvæksten, og så er pointen, at de skal starte med 
at få ægløsning, så de kan blive gravide.  

                                                 
126 Se, http://www.endo.dk 
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Når parret kommer i behandling på klinikken, er det ikke sikkert 
at diagnosen PCO er blevet stillet tidligere på trods af, at de har været 
gennem en del undersøgelser. Som med Anne og Peter, kan det være 
noget, der dukker op, når ægproduktionen på kvinden begynder under 
hormonbehandlingen.  

For Anne der beretter, så handler det om, hvordan hendes krop 
reagerede stærkt på hormoner, på trods af at hun fik en relativ lav do-
sis. Første gang hun blev stimuleret op, fik hun 25 æg. Det er betydeligt 
mere, end hvad man ønsker og forventer på klinikken, hvor lægerne er 
meget opmærksomme på ikke at give for store hormonelle doser, og 
hvor målet er, at kvinden ved ægudtagningen har udviklet mellem 7-12 
æg. Selv var hun og hendes mand dog glade. Der var æg, - der var 
mange! Efter flere års forsøg havde de endelig vist, at de kunne noget! 
Det var først retrospektivt, at de forstod grunden til lægernes seriøsitet 
omkring en mulig overstimulering.  

På trods af faren for overstimulering fik kvinden den ægudløsen-
de sprøjte og fik udtaget æggene. Hun var øm før og efter ægudtagnin-
gen, men hun blev ikke direkte syg af det. De fik samtidig æg i fryseren 
og valgte at donere en del væk. 

Anne blev ikke gravid på de friske æg, men oplevede en bioke-
misk graviditet, på ”fryseæg”, hvilket vil sige, at det var en graviditet 
der kunne måles via en blodprøve, men som ikke nåede det stadie, 
hvor man kunne se den ved hjælp af ultralyd.  

Efter de første par forsøg var hun psykisk kørt op og ned. De 
havde haft den indstilling, at når bare de var i lægernes hænder, så ville 
hun blive gravid, men det gik ikke helt så let. Det blev ikke lettere, da 
hun kom i hormonbehandling igen efter at æggene var brugt op. 

Lægerne vidste, at hendes krop var meget sensitiv overfor hor-
moner, og havde sat dosis ned siden sidste forsøg,- alligevel reagerede 
hendes krop stærkt på det. Hun udviklede igen alt for mange æganlæg. 
Denne gang så mange, at de ikke turde give hende den ægudløsende 
sprøjte. Behandlingen blev derfor stoppet - men hun blev alligevel dår-
lig…  

Pludselig blev hun træt - hun beretter om, hvordan hun på vej til 
en undersøgelse på hospitalet ikke orkede at tage elevatoren op til 14. 
etage, og hvordan da hun var kommet derop var faldet i søvn i klinik-
kens venteværelse… Da hun blev undersøgt nærmere af lægerne, gik 
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det op for dem, at hun simpelt hen hormonelt set var gået i overgangs-
alder.  

Hun blev indlagt og ville ikke spise eller snakke med nogen. Hun 
landede midt i en depression og blev sygemeldt i 4 måneder. Det var 
en depression, som hun beskrev, kom til at handle meget om hendes 
selvopfattelse af, at der var fejl på hendes krop. I løbet af disse mange 
år og mange forsøg var hun begyndt at bebrejde sin krop, at der var 
noget galt med den. Og hun havde svært ved at se sig som en ”rigtig” 
kvinde, når hun ikke kunne få de biologiske børn, hun ønskede sig.  

Som en del andre PCO-patienter var hun overvægtig. Under 
denne periode begyndte hun at tabe sig, først fordi hun havde tabt ap-
petitten, senere fordi hun begyndte at fokusere på at gå ned i vægt, 
hvilket hun kropsligt kunne være med til at styre.  

Samtidig begyndte hun ved psykologens hjælp at overveje, hvor-
dan et liv ville kunne være uden børn eller med adopterede børn. Her-
ved fik hun også startet på at arbejde med sin kropsforståelse i forhold 
til ikke at kunne få børn. Den store krise åbnede også op for, at hun og 
Peter for alvor kom tættere på hinanden. De begyndte at snakke om 
muligheden for at få børn, der ikke var biologiske og hvor grænsen går 
for, hvad hun kunne gennemgå på sin krop psykisk og fysisk. At skabe 
et barn var ikke så gnidningsfrit som først antaget.  

De indsender derfor en ansøgning om adoption sideløbende 
med, at hun igen bliver stimuleret til at få taget æg ud. På trods af at 
hun bliver stimuleret med meget små doser, reagerer hendes krop alli-
gevel stærkt på hormonerne. Hun når dog at få taget æggene ud, men 
kommer tæt på sin tidligere oplevelse. 

Endnu en cyklus går uden graviditet. På klinikken er man impo-
neret over hendes vægttab. Hendes terapeut begyndte dog at spørge til 
hendes spisevaner og konstaterer, at hun har fået en spiseforstyrrelse. 
Hun har tabt sig for hurtigt, og hendes kropsopfattelse har ikke fulgt 
med. Hun har selv svært ved at vurdere, at hun nu faktisk er nået ned i 
et normalt vægtområde. Løbetræningen og fedtfri madlavning spiller 
nu en stor rolle, fordi det er en del af hendes krop, som hun kan kon-
trollere i forhold til det, hun ønsker; at blive gravid. 

De prøver endnu en cyklus med fryseæg, og endelig siger hun, – i 
går fik vi besked på, at jeg nu er gravid. 

Hele forsamlingen har kollektivt gåsehud, og jeg kunne mærke, at 
det rislede ned af ryggen, mens klapsalverne bølgede i lokalet. Det var 
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en beretning fuld af intensitet, der handlede om de mange skabelser, 
parret havde været igennem, og som endte med graviditeten. Den 
kropslige og psykiske skabelse som parret – særligt hun – havde ople-
vet, udspillede sig som en psykisk renselsesproces for hele salen, i for-
hold til de følelser, som er koblet op omkring infertilitet.  

Beretningen kan derfor læses som den store kollektive katarsis. 
Den var positioneret i en ontologisk erfaring af en radikal kropslig ska-
belsesproces, som hun i løbet af de mange år som barnløs var gået 
igennem. Det er en beretning, der kan læses på mange måder. Nogle vil 
måske ganske enkelt spørge sig selv, hvorfor udsætte sig selv og sin 
krop for så meget? Hvor går grænsen, og hvem sætter grænsen for 
hvad en kvinde og et parforhold kan bære af fysiske og psykiske for-
vandlinger?  

De selv og en del af parrene i salen ville nok i højere grad argu-
mentere, at historiens pointe er, at en behandling kan være hård at 
gennemleve, men at det kan lade sig gøre. - Om ikke andet kan det væ-
re en psykisk modningsproces, der gør, at man kan blive klar til enten 
at adoptere et barn, der ikke biologisk er ens eget, eller beslutte sig til at 
leve et liv uden at få børn. Dvs. den skabelse som er på spil handler ik-
ke blot om biologiske børn, den kan også handle om at skabe sig selv 
som barnløs eller som adoptant.  

Skabelsesberetningen virker som en anden indgang til at beskrive 
de skabelser, som parrene kunne komme til at opleve. Det sker fordi 
oplægget understreger, at der under behandlingen kan opstå en række 
eksistentielle spørgsmål undervejs som: Kan man leve et liv uden børn? 
Og ikke mindst: Hvorfor er biologiske børn så vigtige for jer?  

Deres historie rummer en erfaringsbaseret viden, en radikal im-
manens, der på trods af deres særegne oplevelser, rejser spørgsmål, 
som andre par kan spejle sig i og tænke med før og under behandlin-
gen. Men hvad er det der gør, at den viden de formidler er så radikal 
anderledes end lægens, og hvorfor bliver deres personlige videns-
diskurs så stærkt sammenlignet med den, lægen beretter denne aften? 

Deres beretning synliggør forskellige diskurser, som de under ti-
den til dels bryder med i mødet med den materielle agens, som Annes 
krop og æg har. For det første havde de ved begyndelsen af behandlin-
gen begge haft en mere mekanisk kropsforståelse i forhold til deres 
barnløshed. De forventede, at lægerne kunne løse deres problem uden 
videre. Det er en opfattelse, der er knyttet til den videnskabelige di-
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skurs som fx Serono anvendte i beretningen om mødet mellem ægget 
og sædcellen. Det er også en tiltro til teknologien som mirakelskaber, 
som beretningen om den moderne jomfru Maria åbner op for. Denne 
opfattelse forandres, fordi Annes krop agerede som en ”trickster” (Ha-
raway 1991:3). Det vil sige, at den reagerer på andre måder, end hun 
selv og lægerne forventer. Det fører til, at hun løbende ændrer sin 
kropsopfattelse. Hendes kropslige skabelser etablerer samtidig et brud 
med den stærke biologiske diskurs i relation til det at få ”eget” barn, 
som jeg i de kommende analyser vil illustrere er normaliseret under 
IVF behandlingen.  

Skabelse af æg og kroppe under informationsmødet 

Med lægens og Anne og Peters fortællinger er der ikke bare skabt æg. 
Der er samtidig skabt forskellige opfattelser af kvindekroppe. Der var 
den sunde overskårne todimensionale standardkvinde. Der var PCO 
kvinden med et forhøjet BMI, skægvækst og manglende ægløsning, der 
var hende, der var på vej til at få ”normal” ægløsning pga. vægttab, der 
var hende, der var fremmedgjort over for sin egen krop, hende der op-
fattede sin kvindelighed udfra sin evne til at føde børn, der var hende, 
der så sin kvindelige identitet som adskilt fra det at skabe børn, der var 
hende, der var ”hormonelt hysterisk”, og så var der hende, der som 
statistikken sagde, endte med at blive gravid. 

De mangfoldige skabelser, der her er kommet til syne i skabel-
sesberetningerne, viser, hvor dynamisk og foranderlig kvindekroppe er 
under fertilitetsbehandlingen. De forskellige opfattelser af behandlin-
gen og skabelsen af æg, er samtidig udtryk for de positioneringer, som 
den kvindelige patient og lægen indtager. De skaber helt enkelt forskel-
lig indsigt i, hvordan relationen mellem materiel agens og diskurser per-
formes, alt afhængig af hvilken position det sker fra. Det får betydning 
for, hvordan natur/kultur-distinktionen bliver forhandlet. Samtidig 
med at de er forskellige på grund af den henholdsvis immanente eller 
transcendente tilgang til skabelsen, så bygger narrativerne på mange af 
de samme diskurser. 

Klinikkens lægers imødekommenhed i forhold til at inddrage 
dette pars indlæg understreger, at der på denne klinik samtidig med 
succeshistorierne i de generelle statistikker, er behov for historier, der 
kan fungere som en fælles katarsis. Dramaet der udfoldede sig i salen er 
med til at italesætte angsten og muligheden for, at kroppen ikke er så 
mekanistisk, at ethvert problem kan fikses. Beretninger som denne 
skaber rum for angsten og muligheden for at være blandt de 30 %, der 
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ikke får et barn med hjem. Den åbner op for at de mange par der skal i 
behandling kan begynde at koreografere deres følelser, så fx betydnin-
gen af biologisk slægtskab kan forandres.  

Min beskrivelse af lægens versus parrets fremstillinger af IVF på 
informationsmødet, skal derfor ikke læses, som at jeg ser dem som 
modsætningsfyldte. Min pointe er, at forskellene på beretningerne op-
står på grund af de forskellige fortællepositioner. Undersøger man be-
retningernes diskursive plan, har de mange ligheder fx om kropsopfat-
telser og slægtskab, som i særdeleshed er påvirket af, hvad der sker i 
mødet mellem materialitet og diskurs. Det er tydeligt i begge beretnin-
ger, at de er formet af den hegemoniske diskurs, der bygger på normen 
om at få et eget genetisk barn.  

I Annes beretning opstår der under den intra-aktive performati-
vitet, hun deltager i, brud med den mekaniske kropsopfattelse. Det er 
en diskursiv opfattelse, som er knyttet til de forenklede forklaringer af 
kroppen, som lægen beskrev, såvel som den biologiske diskurs. Det 
skete efter, at hun havde prøvet de mange fysiske og psykiske op- og 
nedture pga. materialitetens agens. Hendes radikale immanente person-
lige fortællestil skaber derfor mulighed for, i modsætning til den lægeli-
ge kropsbeskrivelse, at give en forståelse af kvindekroppen i dens for-
anderlige helhed og specificitet. Æg er ikke bare æg, der mekanisk pro-
duceres under den iterative performativitet, der finder sted mellem de 
forskellige aktører på klinikkerne. Ægskabelsen hænger tæt sammen 
med de mangfoldige kvinders kroppe, skabelsen af ikke-børn og mulige 
adoptioner. Sidst men ikke mindst er disse komplekse skabelser tilstede 
med udgangspunkt i begæret efter skabelsen.   

Anne og Peters beretning var med andre ord med til at inddrage 
et andet vidensperspektiv om det at skabe børn, end det der normalt 
blev videreformidlet på klinikken. Det er en viden, der er svær at for-
midle uden at fortælle beretningen i den immanente stil, som Anne og 
Peter gør. Anne og Peters beretning illustrerede helt enkelt, hvordan 
fertilitetsbehandling i praksis er en performance med en række ube-
kendte aktører i form af bl.a. krop og æg. Det fører til, at forståelsen af 
forholdet mellem materialitetens agens og diskurs er under konstant 
forandring under de skabelser, der finder sted. Historien blev samtidig 
en ”øjenåbner” for mig med hensyn til at se heterogeniteten i lægens 
oplæg. I en retrospektiv læsning blev de normaliserede forklaringer han 
gav, fyldt med modsætninger og afbrud. Der opstod nedbrydning af 
subjekt og objekt, epistemologi og ontologi, immanens og transcen-



154 

dens, der ligeledes er knyttet til en forhandling af forholdet mellem ma-
terialitet og diskurser, der former opfattelser af, hvordan man bør få 
børn. Teknologien blev, som i beretningen om den nutidige jomfru 
Maria beskrevet som mirakuløs, samtidig med at normalisering ved 
hjælp af naturaliseringsdiskursen blev anvendt. Igennem skævlæsninger 
viser beretningen en kompleksitet af modsætningsfyldte diskurser, der i 
mødet med den materielle agens bliver brudt og er under konstant for-
andring.  

Efter at have givet en indsigt i nogle af de introducerende skabel-
sesberetninger, der møder de par der skal i gang med behandling, er 
fokus i det følgende afsnit, hvordan kvinderne klargøres inden hor-
monbehandlingerne.  

Ægskabende performativitet 

Skabelsen af kroppe klar til behandling 

Ifølge både dansk og svensk lovgivning var det under mit feltarbejde 
kun heteroseksuelle par, der kunne blive IVF behandlet. Derfor blev 
kun heteroseksuelle par behandlet på Humor- og Service-klinikken127. 

Udover kravet om seksualitet og partner var alder ligeledes defi-
nerende for, om man kunne komme i behandling. Derudover kunne 
lægen i tilfælde af medicinske årsager vælge at stoppe behandlingen, og 
som en af lægerne på Humor-klinikken beskrev, så kunne det handle 
om alt fra kvinder, der havde haft cancer, til kvinder, der var opereret i 
maven.  

Den gruppe af par der var i behandling var derudover meget he-
terogen både hvad angår uddannelse, etnicitet, økonomi mv.  

                                                 
127 Både den danske og den svenske lovgivning i 2002-2003 bar præg af en endnu 
stærkere naturaliseringsdiskurs end i dag. Det kom til udtryk ved at det i Sverige var 
ulovligt at fertilitetsbehandle enlige kvinder og lesbiske, og i Danmark var ulovligt for 
læger at behandle enlige kvinder og lesbiske. Naturaliseringsdiskursen bliver synlig 
når man sammenligner lovgivningernes intention med den hidtidige forskning om 
enlige kvinder og lesbiskes evner som forældre. Den viser, at både enlige kvinder og 
lesbiskes evner som forældre er gode, samtidig med at deres børn trives. Se fx Tasker 
og Golombok (1997), Golombok (2000) MaCcallum og Golombok (2004). Der er 
med andre ord ikke noget videnskabeligt belæg for at argumentere for, at en familie 
skal inkludere en mand og en kvinde. Baggrunden for lovgivningen må derfor læses 
som et udtryk for den heteronormative diskurs, der også kom til udtryk i beretningen 
”It takes two...”  
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Faktaboks 1 

Adgang til fertilitetsbehandling år 2006 

Danmark Sverige 

Man skal være heteroseksuel, gift 
eller samboende i et 
ægteskabslignende forhold 

Man skal være, gift eller 
samboende i et ægteskabslignede 
forhold 

Kvinden skal ved offentlig 
behandling være under 40 år og i 
privat behandling være under 45 
år. Der er ingen aldersgrænser 
for manden. 

 

I Danmark kan man uanset 
civilstand blive insemineret så 
længe det ikke er en læge der 
udfører inseminationen 

I år 2007 bliver det muligt for 
enlige og lesbiske at blive 
behandlet af læger. 

Ifølge SOSFS 2005:17 kap.4 bør 
kvinder der er kommet ind i den 
alder hvor fertiliteten er stærkt 
aftagende ikke modtage 
fertilitetsbehandling.  

Partneren bør ikke være ældre 
end han eller hun kan påtage sig 
forældreansvar. 

I praksis fortolkes det forskelligt 
i forskellige Län128. Hvor 
kvinden i Skåne må være op til 
38, må hun i Örebro være 43. 
Manden må de fleste steder max 
være 55 år. Se 
http://www.iris.y.se  

 

På Humor-klinikken var opstart på behandling ikke helt ensbetydende 
med, at kvinden startede med hormonbehandling med det samme. 
Havde kvinden en forhøjet body mass index (BMI)129 blev hun ofte 
først sat på diæt. Det skyldes, at en forhøjet (BMI) kan have betydning 
for kvindens chancer for graviditet. På klinikken havde man derfor 
etableret et slankehold, der havde til formål at få de store kvinder til at 
tabe sig. Lisbeth, en af lægerne forklarer: 

”De kommer og ønsker opnåelse af en graviditet, og der siger man til 
hende, det kan godt være, at du bliver gravid, men chancen for at du 
aborterer er meget stor i forhold til, hvis du ikke var så kraftig, det 

                                                 
128 Län i Sverige svarer til Amter i Danmark (til 1.januar 2007). 
129 BMI er et mål der anvendes for at vurdere om man er undervægtig, almindelig 
eller overvægtig. 
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kan være sværere at tage æggene ud, det kan være sværere at sti-
mulere æggene op, og hvor jeg vil sige, at inden en sådan behand-
ling går i gang, ville jeg synes, det var rimeligt, at tilbyde dig mulig-
heden for et vægttab.” 

En del af de overvægtige påbegyndte deres behandling med et vægttab, 
der blev tilrettelagt sammen med en diætist, der var tilknyttet klinikken.  

På både Humor- og Service-klinikken var der da heller ingen 
tvivl om, at de store kvinder blev betragtet som svære at behandle, net-
op fordi deres krop på ingen måde falder ind i standarden. For lægen er 
det svært at indgå intra-aktivt med kroppen og teknologien under både 
scanninger og særligt ægudtagningen. Den kan blive decideret farlig 
pga. det fedt, der kan ligge rundt om æggestokkene. Samtidig er der ef-
ter et vægttab større sandsynlighed for, at en graviditet opstår.  

BMI-målinger blev her brugt som den grundlæggende målestok 
for overvægt130. Det var dog ikke altid helt systematisk hvilke kvinder, 
der blev tilbudt eller fik besked på at opnå et vægttab, og hvilke der 
blev sat i gang med hormonstimulering. Lægernes rationaler og frustra-
tioner omkring de overvægtige kvinder bygger til dels på, at de i praksis 
skal udføre en ægudtagning, der kan blive unødvendig svær og kompli-
ceret.  

Samtidig findes der pt. en fedme diskurs i samfundet, der gør, at 
den store krop oftest konstrueres som kulturelt uacceptabel og abjek-
tal. Det kan medføre, at det er svært for lægen at tage problemstillingen 
op med patienten.  

I forhold til skabelserne er der dog en række andre livsstilsfakto-
rer, som ligeledes har betydning for fertiliteten. I det informationsma-
teriale, der uddeles på Humor-klinikken, beskrives fx hvordan kaffe, 
alkohol og rygning har en betydning for fertiliteten. I relation til ryg-
ning, der ligeledes kan medføre både skader på fostret og forringelse af 
graviditetschancerne (man mener at rygning er den faktor, der har den 
største indvirkning på fertilitet), var der dog ingen sanktioner. Som 
Lisbeth, der er læge på Humor-klinikken, sagde til mig under mit inter-
view med hende, så går man jo ikke ind og nægter behandling af den 
grund, det passer helt enkelt ikke ind i dansk behandlingstradition.  

I praksis var det da også først, når embryonet skulle sættes tilbage i 
kvinden, at sygeplejerskerne begyndte at diskutere livsstilsfaktorer med 
patienterne. På Service-klinikken havde man i modsætning til Humor-

                                                 
130 På Humor-klinikken blev en BMI på over 30 betragtet som overvægt. 
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klinikken ikke koblet performative praksisser omkring hverken rygning 
eller overvægt. Det blev blot noteret i journalen.  

Taget i betragtning af de stereotype forestillinger, der findes i 
Danmark om Sverige som ”forbudsland”, var det interessant at Ser-
vice-klinikken umiddelbart er det sted, hvor denne problemstilling blev 
diskuteret mindst med patienterne. Selvom et højt BMI også blev be-
tragtet som problematisk for ægudtagningen, var der ikke nogle sankti-
oner for kvinder, der var overvægtige. Deres fokus var på at instruere 
patienterne, så behandlingen og infertiliteten ikke tog over. Den tilgang 
kan ses som en del af den måde, de performede service på.  

I modsætning til de to fertilitetsklinikker og den offentlige inse-
minationsklinik i Sverige, så går man på Alternativet mere ind i livsstils-
faktorer under den introducerende samtale med patienterne. Her ser 
klinikkens personale det som en mulighed at afvise evt. patienter, hvis 
de ikke mener at den pågældende er egnet til at være forældre pga. psy-
kiske eller fysiske årsager. En anden grund til at afvise patienter kan 
være, hvis de ikke mener, at forældrene vil være i stand til at støtte de-
res barn i at være donorbarn. Samtidig opfordres kvinderne stærkt til at 
stoppe med rygning inden påbegyndelsen af inseminationer – hvilket 
bl.a. fremgår af klinikkens webside.  

Under samtale med Tilde, der arbejder på klinikken, reflekterede 
hun samtidig over, om de krav om fx rygestop etc., var krav til kvin-
den, der kunne virke undertrykkende. Hun bragte spørgsmålet op om 
rygestop under graviditeten, fordi det er et dilemma, der åbner op for 
overvejelser om, hvor grænsen går for hvordan og hvem, der har ret til 
at bestemme over en kvindes krop.  

På deres webside skriver de: 

”Vil du ændre levevaner med hensyn til kost, rygning, kaffe og alko-
hol, skal du gøre det af lyst, og/eller fordi det føles rigtigt. Ellers bli-
ver livet for surt. Desuden kan det sagtens ske at du gør alt »det rig-
tige«, og alligevel ikke bliver gravid i 1., 2. eller 3. inseminationscy-
klus. Det kan føles frustrerende, især hvis tiden, der er gået, har væ-
ret én stor »forsagelse«.  

Spis sundere, nedsæt eller stop forbruget af stimulanser, og gør det i 
dit eget tempo.” 

Min opfattelse er,- efter mit ophold på klinikkerne, interview med pati-
enter og gennemgang af diskussioner blandt infertile på diskussionssi-
der på nettet,- at de fleste infertile par er meget motiverede for at gøre, 



158 

hvad som helst for at opnå den ønskede graviditet131. Flere havde side-
løbende fået akupunktur, ændret kostvaner eller forsøgt sig med andre 
alternative fertilitetsbehandlinger. I praksis var sygeplejerskernes job 
også at berolige patienterne, så de ikke tog ansvaret for infertiliteten på 
sig. Skabelsen af den normale sunde fertile krop kan også ende som en 
stressende faktor for mange par. Sygeplejerskerne forsøger derfor også 
i praksis at koreografere følelser som skyld, så det ikke bliver centralt 
for parret.  

De forskellige praksisser for adgang og klargørelse til behandling 
på henholdsvis Alternativet, Humor- og Service-klinikkerne, giver ind-
sigt i forskellige performative tilgange der anvendes til at forhandle na-
tur/kultur-distinktionen. Det er nogle af de samme forskellige perfor-
mative tilgange, som har præget lovgivningsarbejdet i Danmark og Sve-
rige. I lovgivningen kan man ikke udelukke et par med de begrundelser, 
som fx Tilde på Alternativet kan. Lægerne har helt enkelt ikke mulig-
hed for at tage stilling til forældreegnethed.  

Logikken er, at der ikke er nogen grænser for, hvilke heterosek-
suelle par, der kan få børn ved hjælp af sex. Derfor sættes grænserne 
heller ikke ved anvendelse af assisteret befrugtning. Heteroseksuelle 
par forventes med andre ord automatisk at være forældreegnet132. På 
dette område kan man også argumentere for, at princippet om norma-
lisering ved hjælp af naturalisering er taget i anvendelse, fordi der i de 
skabelser, der sker uden teknologi, heller ikke tages stilling til forældre-
egnethed.  

Som tidligere nævnt kan denne præmis blandt personalet føre til 
performative brud og behov for at udføre følelseskoreografi. For per-
sonalet bliver normalisering gennem naturaliseringsdiskursen med an-
dre ord ind i mellem absurd i en grad, så de ville ønske, de kunne bryde 
den. Det er et brud, som de performative praksisser på Alternativet 
åbner op for, fordi de ved at stå på kanten af lovgivningens rammer, 
ikke følger de samme retningslinier.  

                                                 
131 Interessen i at gøre hvad som helst kommer til udtryk i den industri, der er knyttet 
til infertilitet og som inkluderer diverse alternative lægemidler og behandlingsformer. 
Samtidig har jeg noteret mig, hvordan livsstil ofte diskuteres på netdiskussioner 
blandt patienter, se fx ”patient til patient diskusioner” på Fertilitetsklinikken ved 
Amtsygehuset Herlev: http://www.lindenberg.dk/, eller http://www.villhabarn. 
com/ 
132 Dette bliver i Danmark ændret fra 1. januar 2007. Det skyldes, at der har været 
sager der gjorde det tydeligt, at et heteroseksuelt parforhold ikke nødvendigvis fører 
til forældreegnethed, se Lov nr 535 af 8.juni 2006, Kapitel 1.a 3. 
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Rammerne for hvor meget man på klinikkerne forholder sig til 
livsstil etc. er samtidig under konstant forhandling under performativi-
teten med patienterne, hvor livsstilsspørgsmålet bliver inkluderet som 
et element i den følelsesmæssige koreografi.  Natur/kultur-
distinktionen kommer med andre ord til forhandling på forskellige må-
der på de forskellige klinikker.  

I beretningerne om den moderne jomfru Maria og ”Barnløshedens 
katarsis” blev det tydeligt, hvor central hormonbehandlingen er under 
ægskabelsen, ikke mindst i forhold til, hvordan forhandlinger af na-
tur/kultur-distinktionen kommer til udtryk. I det følgende afsnit vil jeg 
vende blikket mod de skabelsesberetninger der fortælles og de perfor-
mances, der udføres, når hormoner anvendes i fertilitetsbehandlingen.  

Skabende hormoner 

På både Humor- og Service-klinikken er det sygeplejerskerne, der står 
for at instruere patienterne i indtagelse af hormonerne. Alle dem, jeg 
talte med om deres syn på kvindernes stimulering og de mulige bivirk-
ninger, de oplevede, havde et ret pragmatisk forhold til anvendelsen af 
hormoner. Flere mente, at sammenlignet med anvendelse af hormoner 
som prævention over årtier, så er de korte, intensive behandlinger for-
håbentlig ikke medvirkende til at give langvarige skader. Alle argumen-
terede med, at ingen havde bevist, at det havde andre bivirkninger end 
dem, der er synlige på kort sigt – og så var det bare at håbe, at langsig-
tede bivirkninger ikke viser sig senere.  

Både på Humor- og Service-klinikken var målet med anvendel-
sen af hormonerne skabelsen af et barn. Dette mål var vigtigere end 
bekymringen for de mulige bivirkninger hormonbehandlingerne kan 
medføre. I praksis blev anvendelsen af injektioner gennem nåle og 
sprøjter instrueret ved hjælp af forskellige performative strategier, der 
havde til formål at normalisere brugen af hormoner. Det var strategier, 
der samtidig havde til formål at hjælpe kvinderne med at håndtere en 
mulig usikkerhed eller angst for at stikke sig. Samtidig prøvede de ved 
hjælp af instruktioner at rådgive kvinderne til at leve med de bivirknin-
ger, som de fik af at tage hormoner.  

I første omgang handlede det dog om, at kvinderne lærte at blive 
bekendt med medicinen og rutinerne, sådan så de ikke oven i købet 
skulle opleve, hvad sygeplejersken Sara beskriver som en ”infertili-
tetskrise”. Hun beskriver:  
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”Det er ikke altid jeg går så meget ind i, hvordan kroppen fungerer, 
jeg snakker bare om, måske et fem skridts skema, og siger konkret: 
”Når du får din menstruation, 21 dage efter skal du starte med din 
medicin i så og så mange uger, og så kommer du til kontrol”. Til en 
hel del siger jeg..., egentlig fortæller jeg alting på en meget enkel 
måde, men så siger jeg ”til næste gang, så er det sådan her, at du 
sprayer sådan her fire gange om dagen”, hvis man er i begyndelsen 
af sin behandling. ”Du tager en folinsyre tablet, og så har du ikke 
glemt noget. Så har du gjort alting rigtigt. Når du så kommer næste 
gang, så går vi videre, og så fortæller jeg igen”. Sådan gør jeg me-
get. Jeg gør det endnu mere i dag, også for meget veluddannede 
også svenskere og danskere hvad man nu er. For ellers får vi vældig 
mange, der går på apoteket, og så kommer de hjem med alle deres 
mediciner og så kommer de hjem med hele den her pose, og så er 
der nogle der bliver bange for at alting skal gå galt. Og så ringer de 
og så bliver alting meget forvirret. Og så er det, at den her infertili-
tetskrise kommer ind i alle de her tabletter "nu kommer jeg til at gøre 
et eller andet galt og så går alting galt". Sådan tror jeg, der er vældig 
mange, der oplever det. Så derfor forklarer jeg så enkelt som muligt. 
(...) jeg tror, at man aflaster dem, for når de kommer her, og jeg be-
retter, ”nu skal du gøre det og det”, og så kommer de hjem, og der 
snurrer det i hovedet, og så skal man gøre det, og så skal man gøre 
det. Tilmed folk, der er meget veluddannede, de forstår ikke engang 
de papirer, de skal læse. Forståelsen for dette kan være meget lille, 
jeg finder det så fascinerende, for det er personer med lederjob på 
Ericsson, men når det kommer til det her, så forstår man ikke ret så 
enkel kommunikation. Det er lidt af min erfaring. 

Stine: Hvorfor tror du, at det er sådan? 

Sara: Jeg tror det er sådan, fordi infertilitetsdelen kommer ind. Man 
har en spærre, jeg tror man er bange. 

Stine: Hvad tror du, de er bange for? 

Sara: Jeg tror, at alle der kommer ind af døren her er bange for, at 
det ikke bliver til noget. At vi siger ”at de æg er for dårlige, eller de 
sædceller, de fungerer ikke, der blev ingen befrugtning”. Det tror jeg, 
de er bange for.”  

For Sara var det vigtigt at gå pædagogisk til værks. Det, mener hun, er 
nødvendigt som redskab til at hjælpe med at koreografere de mulige 
frustrationer, usikkerhed og angst, der er knyttet til ægskabelsen, fordi 
behandlingsresultatet aldrig er givet. Ved at forenkle informationen og 
dele den op i små bider, forsøger hun at gøre behandlingen overskuelig 
for patienten. Hendes pointe er, at patientens uddannelsesniveau ikke 
nødvendigvis har betydning for, om hun forstår behandlingen eller ej. 
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Det at være ufrivilligt barnløs og den usikkerhed, der knytter sig til, om 
man får et barn eller ej, er med til at gøre det svært at forstå de infor-
mationer, der gives.  

Selvom de instruktioner, patienterne får, kan gøres enkle, så kan 
den følelsesmæssige angst overskygge og gøre simple praksisser svære. 
Det skyldes ikke mindst angsten for, at der måske aldrig kommer et 
barn.  

For Karen oplevedes det i praksis overvældende at gå på apote-
ket for at hente alle de forskellige former for mediciner, kanyler og 
sprøjter: 

”Når man står der med 8 recepter (...) så tænker man: ”Hold da op 
hvor er du syg”. Da skal man have lidt styr på det, for det går ikke, at 
man tror, man kan tage en den dag og en den dag. Det er virkelig 
grotesk, når man står med alle de der recepter. Og så skal man hu-
ske, ”uh.. hvad var det nu, det der hed. Og den der og den der...”. 
Jamen det er først dér, ”og den der ægløsende, den skal jeg først 
tage senere”. Det lærer du så også, men der er det utrolig frustre-
rende den første gang. Det er lige før, at du har selve beskrivelsen 
med hver dag. ”Klokken er det, nu skal jeg det og det”. Når man ikke 
er inde i lægeverdenen..., jeg kan godt huske at købe mælk, sukker 
og brød, de navne kan jeg huske, men alt det der Puregon og Supre-
fact, og hvad det nu hedder, alle de forskellige ting. Der sagde de 
bare der over ”så skal du starte på det og så det”, og der tænker 
man: ”Hvad var det nu jeg skulle”. Der er det rart, at sygeplejersker-
ne giver lidt ro til at forklare det.” 

Mens jeg befandt mig på Humor-klinikken var Karen indlagt med en 
overstimulering. Hun havde været i behandling på en anden fertilitets-
klinik, men var blevet indlagt på dette hospital, hvor hun blev behand-
let og overvåget af fertilitetsklinikkens læger. Hun havde kort tid forin-
den fået lagt embryoner op og vidste derfor endnu ikke, om hun var 
gravid, hvilket overstimuleringen kunne tyde på. Hun fortalte mig sin 
fertilitetsberetning en eftermiddag, efter at jeg havde fulgt livet på kli-
nikken og set hende blive undersøgt af en af lægerne.  

Efter de mange behandlinger havde hun selv oplevet en del ska-
belsesprocesser. En af dem var at blive en patient, der forstod og kun-
ne udføre den performance, som det blev forventet. Det havde været 
en læreproces for Karen og hendes mand. Ingen af dem havde en læn-
gerevarende uddannelse eller nogen forkundskab om de mange nye 
medicinske udtryk og lange ord. Den medicinske terminologi havde 
derfor været med til at få hende til at føle sig distanceret fra anvendel-
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sen af hormoner, og hun havde samtidig følt sig unødig inkompetent, 
for som hun beskriver, er den følelse, hun har oplevet, når hun stod på 
apoteket for at hente alle medicinpræparaterne med svære navne, ikke 
en følelse hun ellers har, når hun handler varer i Brugsen. Ikke mindst 
havde hun haft svært ved, at forstå de læger, hun var blevet behandlet 
af på den fertilitetsklinik, hun og hendes mand havde været på gennem 
deres tre behandlingsforsøg.  

Karen berettede, at det var via sygeplejerskernes performative in-
struktioner, under de gentagne behandlinger, at hun og hendes mand 
havde opnået kendskab til diverse hormonpræparater både i praksis og 
i teorien. På trods af Karens humoristiske distance til de svære gloser, 
hun havde været nødsaget til at lære, viste hun under interviewet tyde-
ligvis en meget bedre indsigt i både den medicinske terminologi og 
grunden til sin egen og sin mands barnløshed, end hun umiddelbart fo-
regav.  

Hendes afstandstagen til det medicinske sprog og den lægelige 
form, som hun havde mødt, kan samtidig skyldes hendes ønske om en 
menneskelig tilgang til fertilitetsbehandlingen, såvel som en tilgang, der 
gav hende en fornemmelse for, hvad der skete. Hun understregede der-
for også, at mødet med denne klinik havde været meget positivt, fordi 
det medicinske sprog i højere grad blev omformuleret, så hun kunne 
følge med. Det var blandet med humor, samtidig med at hun følte, hun 
fik tid og omsorg. For hende, såvel som mange andre, handlede forbe-
redelserne til behandlingen og indstuderingen af anvendelsen af hor-
monerne ikke blot om en konkret medicinsk relation mellem hormon 
og krop. Oplevelsen af anvendelsen af hormoner var præget af den 
performance og den ontologiske og herunder følelsesmæssige koreo-
grafi, som blev skabt på klinikken under personalets performance.  

Det som både Karen og Sara, sygeplejersken fra Service-
klinikken, udtrykker er, at den instruktion og performance, der skal ud-
føres i forhold til patienternes anvendelse af mediciner, med fordel kan 
simplificeres. Anvendelsen af de tekniske begreber og navne kan ople-
ves som fremmedgørende. Dette kan ses som et ønske om at normali-
sere og nedtone anvendelsen af teknologien, der som Karen understre-
ger gør, at hun kommer til at føle sig syg. De daglige injektioner er 
samtidig i praksis en del af den performativitet, der synliggør, at na-
tur/kultur-distinktionen er nedbrudt. Under hormonbehandlingen for-
søges distinktionen dog samtidig genetableret, genforhandlet eller for-
andret.  



 163

Som jeg allerede har beskrevet i Kapitel 4, ”Performative skabelser – 
en introduktion til analytiske begreber, sædbanker og fertilitetsklinikker”, så har 
parrene allerede inden påbegyndelsen af en behandling været igennem 
en række undersøgelser. Nogle har også først været gennem en række 
inseminationsforsøg.  

I første omgang handlede det om, at parret blev introduceret til 
nedreguleringen, der kunne foregå på lidt forskellige måder. Nedregu-
leringen er den første del af behandlingen, hvor kvinden bliver påvirket 
via hormoner, så kroppen reagerer, som om den var i overgangsalde-
ren. Dette kan ske ved hjælp af præparater, der sprøjtes i næsen eller 
via injektioner. Det gøres så den efterfølgende ægstimulering hormo-
nelt bedre kan styres.  

På de to klinikker var der forskellige tilgange til, hvordan patien-
terne blev introduceret til nedreguleringen. På Service-klinikken fik pa-
tienterne tilsendt deres recept via post og kunne herefter hente deres 
nedregulerings næsespray på apoteket. De fik den inden de havde be-
søgt fertilitetsklinikken. Dette var anderledes på Humor-klinikken, 
hvor patienterne først blev introduceret til klinikken og behandlingen, 
for derefter at få udleveret en recept.  

Efter ca. 2 – 3 ugers nedregulering påbegyndtes behandlingen af 
stimuleringen. Inden da blev kvinden dog undersøgt for, om hun var 
klar.  

Jessica og Lasse var et af de par, der havde været i behandling på 
Service-klinikken. De beskrev fertilitetsbehandlingen, som noget de så 
ske ”skridt for skridt”, hvor hvert trin var et delprojekt, der kunne lyk-
kes eller mislykkes. Denne følelsesmæssige koreografering af behand-
lingen, oplevede jeg flere par og personale give udtryk for. Det er en 
pragmatisk tilgang til, at indgå i den intra-aktivitet, der konstant finder 
sted under den uforudsigelige behandling. Det kan med andre ord ses 
som et forsøg på, at gøre materialitetens agens overskuelig.  

På dette første stadie var det en succes, hvis der hverken var no-
gen slimhinde (dvs. kvinden havde haft en ordentlig blødning) eller tid-
ligere ægblærer/cyster at se under ultralydsscanningerne af kvindens 
underliv. Er kvinden ikke klar, så sættes nedreguleringsdosis op og 
eventuelle cyster bliver fjernet, hvilket godt kan være en smertefuld af-
fære. For par, hvor kvinden skulle gennemgå hormonstimulering for 
første gang, var det på dette tidspunkt, at kvinden blev introduceret til - 
hormonstimuleringen.  
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Skabelse via sprøjten 

”På Service-klinikken går jeg med Berit for at informere et par om, hvordan kvin-
den skal stikke sig. Kvinden har i flere uger sprayet sig i næsen for at blive nedregu-
leret og skal derfor i gang med at tage Gonal-F, Seronos ægstimulerende præparat. 
Berit viser hende Gonal-F pakken. Kvinden synes, at sprøjten ser frygtelig stor ud. 
Berit siger,”den her skal du ikke stikke dig med, det er bare den, du blander med. 
I sprøjten ligger de hormoner, der skal ned i pulveret. Man putter det ned, og så er 
det klart til at blive suget op med den anden kanyle, der er tyndere, og som man og-
så skal stikke med”. Berit viser, hvordan man gør, og hvor man skal stikke.  

Kvinden skal prøve at stikke sig og får knappet op, så hun kan stikke sig 
ved maven. Berit viser hvordan kanylen skal ind. Kvinden sidder med den i hånden 
tøvende. ”Jamen kom nu,” siger Berit, ”det gør ikke spor ondt”. Kvinden prikker 
sig flere gange. Manden sidder tålmodigt ved siden af. Kvinden har helt tårer i øjne-
ne. Til sidst siger kvinden henvendt til manden, ”men kan du ikke”. Det kan han 
jo godt. ”Ja altså” siger han - hun siger ”nej det er vel lige meget”. ”Jo siger han, jeg 
er tidligere misbruger”.  

Berit svarer, ”så du ved hvordan man gør”. Han stikker ind og kvinden 
mærker ingenting. ”Var det ikke mere - jeg kunne jo ikke mærke noget,” siger 
kvinden. Berit spørger, ”arbejder du så med rehabilitering i dag”. ”Nej, men jeg 
ville gerne”, svarer han.” 

For mange af de par, der bevæger sig ind på fertilitetsklinikken, er en af 
de barrierer, der skal overskrides, indtagelse af hormonerne. Det hand-
ler for mange, som for kvinden beskrevet ovenfor, om ubehag overfor 
det at skulle medicinere sig selv gennem daglige injektioner. Det var 
derfor ikke ualmindeligt, at manden hjalp til i første omgang, selvom 
stort set alle de kvinder, jeg har snakket med, efterhånden selv fik lært 
at anvende nål og sprøjte.  

Der var dog også en del mænd, der havde svært ved at stikke. 
Karen, som vi tidligere har mødt, havde gennemgået behandling på en 
anden dansk klinik. Hun beskrev, hvordan hendes mand godt nok 
kunne knække flaskerne (det er ellers ret svært), men han havde ikke 
kunnet stikke. Så til sidst var det endt med, at hun selv havde gjort det, 
mens hun havde spolet frem og tilbage på en instruktionsvideo, som de 
havde fået på klinikken. 

Situationen, hvor manden ligefrem havde kompetencen og hån-
delaget til at give injektioner pga. et tidligere misbrug, var usædvanlig. 
Grunden til at jeg fremhæver netop denne episode, er den dobbelthed 
som observationen beskriver. Hormonerne er produceret med det 
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formål at skabe graviditeter, som det fremgår af Serono Discoverys bil-
lede af den gravide Maria i glasflasken, eller af deres visualisering af 
ægget og sædcellen. Hormonerne er forbundet med begæret efter og 
muligheden for befrugtning og børn. Begæret har dog samtidig i dette 
tilfælde en anden side, for det er begæret, der gør det muligt at over-
skride ubehaget ved nåle og de andre utilsigtede skabelsesprocesser, der 
foregår i kroppen. Med andre ord spiller mirakeldiskursen med dens 
tro, håb og kærlighed, i praksis en vigtig rolle under hormonstimulerin-
gen.  

Samtidig har medicinering med nåle andre konnotationer, som fx 
stofmisbrug og doping, ikke mindst fordi det at tage hormoner i denne 
situation ikke skyldes sygdom. Da manden fortalte, at han var misbru-
ger, og tydeligt viste, at han havde kompetence til at håndtere nåle og 
sprøjter, blev jeg i situationen overrasket, og var meget imponeret af 
den respons, som Berit gav. Hun var positiv og interesseret og virkede 
ikke dømmende. 

Set i bakspejlet er det også interessant, at hun vælger at spørge til, 
om han aktivt arbejder for rehabilitering i dag, hvilket udover en posi-
tiv nysgerrighed, samtidig kan være en måde at normalisere og legitime-
re den kundskab, han har fået under et illegitimt misbrug.   

For at kunne normalisere og til tider naturalisere anvendelsen af 
hormonerne på raske personer benyttes en række performative strate-
gier. De har til formål at få skabelsesprocessens forløb til at blive så 
positivt og smertefrit som muligt. Derfor er det vigtigt, at hormonerne 
bliver introduceret som en aktør, der er uden konnotationer af stof-
misbrug, men i stedet fremhæver seriøsitet og nødvendighed.  

 Jeg har allerede illustreret, hvordan Berit introducerede parret på 
Service-klinikken til anvendelsen, en situation, hvor det var svært at 
skabe denne form for naturalisering af hormonet. På Humor-klinikken 
forløb det stikkekursus, som jeg deltog i, mere forudsigeligt og med 
udgangspunkt i en almen forståelse af, at hormonet var et medicinsk 
præparat beregnet på børneskabelse: 

”Da der på Humor-klinikken blev afholdt stikkekursus for de par, der skulle til 
at lære at stikke sig en gang om ugen, spurgte jeg en af lægerne, om jeg kunne delta-
ge. Hun grinede drilsk og mente, at det kunne jeg da godt, men at jeg nok ikke 
kunne undgå at skulle stikke mig selv. Oftest var procedurerne, at alle par skulle 
stikke sig på kurset, og som uplacerbar observatør så hun mig i denne situation ty-
deligtvis mest i rollen som en mulig patient.  
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Da jeg møder op kl. 7.45, er jeg derfor lidt nervøs. Jeg lider ikke direkte af 
fobi for kanyler, men synes omvendt ikke, at det der med at stikke mig selv i mave-
skindet er noget, jeg har specielt lyst til at gøre. Der er kun to par tilmeldt, og det er 
Vivi, der kører kurset denne morgen. Hun fortæller grundigt om de forskellige 
stikketeknikker og hormoner. Hun har inden parrenes ankomst sat sig ind i hvil-
ken behandling, de skal have. Da det endnu ikke er besluttet, ender hun med at 
undervise dem i brug af alle de præparater, de vil kunne møde under behandlingen. 

Da jeg kommer, er det første par kommet, og de sidder i venteværelset. Vivi 
har en lille vogn med sprøjter og kanyler, diverse medicinpræparater og informati-
onsmateriale om, hvordan man sprøjter sig. Vivi begynder at snakke med dem om, 
hvordan de har det med at stikke sig selv. Kvinden siger spontant, at hun ikke har 
noget mod at andre stikker i hende, men hun har det lidt svært ved at skulle gøre 
det selv. 

Først viser Vivi de mulige præparater ved nedregulering. Enten kan man 
vælge at benytte sig af næsesprayen Synarela. Hun viser æsken og tager en demomo-
del ud. Hun fortæller, at der er en lang forklaring i pakningen. I forklaringen står, 
at man skal puste sig med næsesprayen tre gange i døgnet, ca. hver ottende time. El-
lers kan man vælge at benytte Buserelin (Suprefact), der skal sprøjtes ind en gang 
om dagen. Vivi fortæller, at nedreguleringen foregår over 14 dage. Buserelin kom-
mer i små flasker med en gummihinde. Hun beskriver, at man selvfølgelig starter 
med at vaske hænder. Derefter at det er vigtigt at holde gummihinden ren, eftersom 
man kommer til at stikke i den mange gange. Man benytter to kanyler under in-
jektionen, den lyseblå og den orange. Først tager man medicinen ud via den lyseblå 
kanyle. Det skyldes, at nålen skal være så tynd, at den kan komme igennem gum-
mimembranen uden at den laver hul heri. Der skal trækkes 0,55 ml. ud. Det gøres 
mens glasset er vendt på hovedet ved at man trækker ned til 0,7 ml. Vivi lægger 
meget vægt på, at man skal have luftbobler ud. Inden hun har taget den første ka-
nyle ud af glasset, banker hun på glasset, så luften er i toppen, og trykker så luften 
ud. Derefter skal kanylen skiftes til den, der er orange. Derefter siger hun ”man 
tager et stykke med bart under navlen og ud til siden og sprøjter ved 45 grader. Ka-
nylen er nemlig af en sådan længde, at dette er nødvendigt”. Hun understreger, at 
det bestemt ikke gør ondt.  

Det næste par kommer ind af døren og undskylder meget, de var faret vild. 
Manden fra det andet par siger, du må endelig tage det igen. Han syntes helt klart, 
der var en del at huske, og var formodentlig som jeg overrumplet over alle de små 
praktiske detaljer, som sad fuldstændig i Vivis kyndige sygeplejerskehænder, men 
som ikke lige er til at huske for den, der ikke kender til glasflasker og kanylers 
agens og materialitet. Vivi siger, at hun har set i parrets journal, at man ikke har 
bestemt hvilke hormoner kvinden skal have, så nu fortæller hun lidt bredt og begyn-
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der så at forklare det samme som før. Derefter fortsætter hun lige så detaljeret om de 
andre mediciner: Puregons sprøjte, der ligner en kuglepen, og Organons medikamen-
ter.  

Da Vivi har jongleret med sprøjter, kanyler og væsker, siger hun: ”Nu er 
det blevet tid, hvis nogen af jer vil prøve at stikke jer”. Den ene kvinde siger: ”Jo jeg 
vil gerne forsøge. Jeg må gøre det her, så jeg ved, jeg kan”. Den anden siger: ”Det 
behøver jeg ikke”. Jeg forholder mig tavs og siger ingenting, mens jeg i mit stille sind 
ånder lettet op – puha jeg behøver hverken at fumle rundt med medicinen eller stik-
ke mig og er lykkelig over, at jeg ikke behøver at være heltemodig. Kvinden får ud-
leveret en lille serviet til at gøre hudområdet sterilt. Vivi viser hende, hvad hun skal 
kigge på ved nålen, kvinden har svært ved at se, men endelig får hun den hen til 
huden, laver en lille hudfold og stikker ca. 45 grader. ”Flot”, siger Vivi. Det andet 
par og jeg er helt klart også imponeret. Vivi giver parrene brochurer om anvendelsen 
af Puregon og Gonal-F, såvel som hospitalets egen stikkevejledning. Hun understre-
ger, at det gode ved den er, at bivirkningerne er beskrevet bagpå. ”Jeg siger ikke, at 
I får dem, men nu har jeg sagt, at de kan forekomme”. Undervejs har hun også 
sagt, at man må tænke på, at det med at stikke sig, jo kun er noget man gør i en 
kort periode, i modsætning til fx sukkersyge patienter og de lærer det jo også. ” 

Som beskrevet foregår kurset på mange måder som forventet. Patien-
terne reagerer og handler på Vivis opfordringer og udviser alle en stor 
interesse for, hvordan man konkret relaterer, håndterer og agerer i for-
hold til hormonerne. Som alt andet værktøj kræver sprøjter, nål og næ-
sespray udviklingen af tavs viden. Det er viden, der sidder i hænderne, 
og gør det muligt, at man fx kan slå på sprøjten så luftboblen kommer 
op, eller at man ved, hvornår man skal skifte kanyle og hvilke, der an-
vendes til at blande og stikke med133.  

Ved hjælp af sin meget saglige, konkrete og pædagogiske forkla-
ring gør Vivi samtidig noget andet. Hun forsøger at gøre patienterne 
bekendte med hormonerne, så de ikke virker farlige. Ved at skabe en 
analogi til sukkersygemedicin, der også tages gennem daglige injektio-
ner, laver hun samtidig en kobling til legale mediciner, der er livsnød-
vendige. Under mine observationer oplevede jeg flere gange både i 
Danmark og Sverige, at netop denne analogi blev anvendt. Dette på 

                                                 
133 Tavs viden er et begreb, der dækker over viden, der sidder i kroppen, og som er 
svær at lære uden kropsligt at lære at handle på bestemte måder. Det at kunne cykle er 
et klassisk eksempel. Det er en viden, der er svær at videreformidle og kræver øvelse. 
Det samme gælder injektioner. Begrebet blev udviklet af Michael Polanyi (1958, 
1983), og er efterfølgende blevet centralt og videreudviklet inden for science and 
technology studies (STS). Det er fx kommet til anvendelse i Collins studie af TEA-
Laseren, se Collins (1992).  
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trods af, at der ville have været en række andre analogier til hormon-
indtagelsen, der kunne virke mere logiske. Det kunne fx være doping, 
der forbedrer kroppens præstation på bestemte måder, og på trods af 
mulige ”bivirkninger” indtages der med et kropsskabende formål.  

Inspireret af Berits oplæring af parret, hvor manden var tidligere 
misbruger, kunne hun også have fremhævet ligheden mellem fertili-
tetsbehandling og indtagelse af fx heroin, der stimulerer krop og følel-
ser. Det er et stof, der ligeledes indtages med baggrund i et stærk be-
gær, og sprøjtes ind i kroppen ”frivilligt”, på trods af stoffets mange 
skabende bivirkninger. - Det er samtidig en nærliggende analogi, fordi 
personalet anvender betegnelsen ”fertilitetsnarko-
man/børnenarkoman” om par, der ikke ønsker at stoppe med at gå i 
behandling, selv efter mange gentagne forsøg og en nedbrudt psyke. 

Det at nævne narkotika, eller doping, som mere nærliggende ana-
logier for indtagelse af hormoner, er ikke et forsøg på at nedgøre eller 
nødvendigvis problematisere anvendelsen. Det er derimod et forsøg på 
at synliggøre, at analogier og metaforer, der anvendes performativt, gør 
en forskel. For patienterne der føler sig usikre, er det ligeledes vigtigt at 
scenografien og manuskriptet til ”skridt for skridt projektet” relaterer 
positivt til begæret efter barnet.  

Det at skabe hormonet som medicinsk og videnskabeligt, kan ses 
som en strategi til at normalisere anvendelsen, ved at fremstille det som 
en medicinsk behandling på niveau med sukkersygebehandling. An-
vendelsen af hormoner, sprøjter og nåle bliver herved legitim og min-
dre dramatisk.  

Selvom introduktionen af hormoner, sprøjter og kanyler har 
samme formål, så foregår de skabende performative instruktioner dog 
forskelligt på de to klinikker. På Humor-klinikken undervises der i 
mindre grupper af par (max 5 par). De par jeg mødte gav udtryk for at 
undervisningen, i grupper havde været en positiv oplevelse, hvor de 
kunne lære af hinanden.   

På Service-klinikken blev instruktionerne givet til hvert par. Per-
sonalet, jeg snakkede med, var overbevist om, at patienterne generelt 
føler sig ”ramt af pesten” ved at være henvist til fertilitetsbehandling. 
Derfor mente de, at det for patienterne allerede er mere end rigeligt, at 
de kommer på fælles rundvisning og informationsmøde. At have stik-
ke-undervisninger i grupper ville være at gå over blufærdighedens 
grænser. På Service-klinikken er manuskriptet formet efter forventnin-
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gen om, hvilken rolle patienterne har det bedst med at indtage, og 
hvordan privathed kan koreograferes.  

På trods af forskellighederne i koreografien af instruktionerne til 
den intra-aktivitet, patienterne forventedes at indgå i med hormoner, 
kanyler og sprøjter, var det centrale begge steder, at patienterne blev 
ordentligt instrueret. Havde patienterne svært ved at stikke sig, dosere 
hormoner mv., kunne det få alvorlige konsekvenser for kvinden, og det 
var ikke sikkert, at der ved fejldosering udvikledes nogen æg. Derfor er 
personalet på begge klinikker meget opmærksomme på at viderefor-
midle informationen, så den forstås af alle de forskellige mennesker, 
der kommer på klinikkerne. Det er også derfor, at der tages forskellige 
koreografiske rutiner i brug, der kan afdramatisere, normalisere og støt-
te kvinden i behandlingen.  

Samtidig med at natur/kultur-distinktionen nedbrydes, så forsø-
ger sygeplejerskerne at få anvendelsen af hormonerne til at virke nød-
vendig og normal. På baggrund af materialitetens agens er det dog ikke 
en entydig kropsmekanisk diskurs, som anvendes. Det skyldes, at selv-
om man følger diverse brugsanvisninger og instruktioner som sygeple-
jersker som Vivi og Berit deler ud, så er det ikke muligt umiddelbart at 
se, om doseringen og medicineringen passer. Hormoner er en aktør, 
der relaterer til en række andre aktører, ikke mindst kvindens krop. For 
at sikre, at æggene udvikler sig som de skal – hverken mere eller min-
dre, anvendes en anden meget central teknologi – ultralydsscanneren. 
Det er med visualiseringer af det kvindelige underliv, at lægerne opnår 
den centrale intra-aktivitet med den kvindelige patients krop og delta-
ger i skabelsen af æg på klinikken. I det følgende afsnit vil jeg analysere, 
hvordan anvendelsen af ultralydsscanneren får betydning for de mange 
skabelser, der finder sted gennem ægstimuleringen.  

Når ultralydsscanneren bliver til scene for kvinde 
og æg 

Ultralydsscanninger som primær teknologi 

”I en pause står jeg ved siden af Lisbeth, der er læge på Humor-klinikken. De 
mange scanninger, jeg har set hende udføre på kort tid, virker stadig overrumplende, 
og som udenforstående er jeg fascineret og forundret over, hvad det er, hun som læge 
får ud af at se på skærmen, der mest af alt ligner sne for mig. Så af nysgerrighed 
spørger jeg, hvad det er hun ser, og om hun virkelig kan kende forskel på de 
forskellige kvinders underliv.  
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Hun svarer grinende, at det her tempo kun kan lade sig gøre, fordi vi kender 
patienterne så godt. Jeg kender deres ansigt og journal på ultralydsbilledet. Hun be-
retter, at hun engang uden for klinikken mødte en patient, der kom hen for at hilse. 
”Det kan være svært at huske alle sine patienter, når man møder dem i en anden 
sammenhæng, og da jeg kom i tanke om hendes æggestokke udbrød jeg - når det er 
dig med de sjove æggestokke - det var ikke så godt, ha ha ha”.” 

Lisbeths kommentar kom med glimt i øjet og en selvironisk klukkende 
latter, som en indforstået joke til mig, der fulgte arbejdet på klinikken. 
Lisbeths udtalelse siger samtidig en masse andet.  

For det første forsøger hun at svare på mine spørgsmål, om hvad 
det er hun ser, og om man virkelig kan se forskel. Via hendes spøgende 
beretning forklarer hun mig, hvordan det tempo, som hun muligvis har 
opfattet, at jeg som udenforstående finder hæsblæsende, kan lade sig 
gøre emotionelt og fagligt. På Humor-klinikken er der afsat ca. 5 mi-
nutters lægelig tid til at udføre en scanning og til at vurdere, hvordan 
den fortsatte behandling skal foregå. Denne tidsramme kræver, at alle, 
inklusiv patienterne, er bevidste om, hvordan de skal performe i rum-
met ved hjælp af bevægelser, tøj, afklædning mv.  

For det andet får hun understreget over for mig, at ultralydsbille-
derne giver hende som læge et indforstået kendskab til de kvindelige 
patienters underliv, og hun får beskrevet, at æggestokke kan se meget 
forskellige ud. Nogle har fx en sjov facon, på samme vis som nogle 
mennesker har en sjov næse.  

 Samtidig er hendes fokus under behandlingen i høj grad rettet 
mod at tolke de billeder, hun får via scanningerne af underlivet. Derfor 
er hendes almene hukommelsesteknik bygget op herom, og hun kunne 
retrospekt ikke andet end grine af situationen, hvor hendes hukommel-
se ikke fokuserede på patientens ansigt, men derimod hendes underliv 
og de ”sjove æggestokke”. Hendes refleksioner over, at hun huskede 
æggestokkene i modsætning til ansigtet, anvender hun som en intern 
spøg til mig. Det gør hun, så jeg ser hendes position som faglig ekspert, 
der er optaget af sit arbejde – der skal en vis grad af faglig entusiasme 
til for at kunne komme med en sådan kommentar – samtidig med at 
hun herved forsøger at forklare, hvorfor ultralydsscanninger er centrale 
i den daglige praksis, hvor kvindekroppe ser forskellige ud.  

Sidst men ikke mindst får hun understreget, at grunden til at den 
travle hverdag fungerer, handler om at de på klinikken har en god rela-
tion til deres patienter; et godt performativt teamwork. Det, der i mine 
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øjne fremstår som helt centralt, er dog, at for hende som læge er de 
forskelle hun er mest opmærksomme på, den særegne kvindekrops 
mulige materielle agens.  

Ultralydsscanneren er lægens grundredskab til at forstå kvindens 
kropslige særegenhed. Scanneren giver både indsigt i kvindens indre 
organers udformning og skaber mulighed for at følge hvilke forandrin-
ger, der finder sted under hendes cyklus. Samtidig understreger Lisbeth 
ligeledes, at de kender patienterne personligt, og at alle på klinikken ge-
nerelt er indstillet på at udføre den performance, som er nødvendig for 
at behandlingerne holder sig inden for de tidsrammer, de har fået ud-
stukket oppefra.  

Grunden til at jeg starter dette afsnit med at genfortælle Lisbeths 
spøg, er at den afspejler, hvor central ultralydsscanningsbillederne er 
under ægskabelsen. Det er den primære teknologi til undersøgelser af, 
hvordan kvindens krop reagerer på hormonbehandlingen. Under ska-
belsen af æg finder et utal af scanninger af kvindens krop sted. Det er 
scanningerne, og den skabelse som teknologien er medaktør i, jeg vil 
vende mig mod nu.  

Forskelle og ligheder under ultralydsscanningerne på Hu-
mor- og Service-klinikkerne 

”Jeg befinder mig på Humor-klinikken, hvor scanningerne går stærkt. For pga. 
Djøficeringen134 kan klinikken betragtes, som hvad lægen i sjov på informations-
mødet kalder en produktionsvirksomhed. 

Kvinden går ind bag skillevæggen, lægger tøjet på stolen ved siden af lejet og 
lægger sig op. Jeg lærer hurtigt at stå langs siden af briksen, og kan kigge med på en 
af de to skærme, der er i rummet. Opstillingen gør det muligt for både læge, kvin-
den, hendes mand, sygeplejersker og mig at holde øje med de billeder, som bliver 
skabt på skærmen ved hjælp af scanningsstaven.  

Ofte glemmer jeg helt at kigge på, hvad lægen gør, eftersom billederne fascine-
rer, og det er skærmen alles blikke er rettet mod. De konstant skiftende visuelle re-
præsentationer interpellerer og fascinerer. Samtidig er det for mig, der har en vis blu-
færdighed over at befinde mig i et rum, hvor den kvindelige patient er halvt afklædt, 
en måde at skabe en privathed og distancerede bevægelser, der gør, at jeg selv oplever, 

                                                 
134 Djøficering er et dansk udtryk for den forandring, der er sket i administrationen 
af den offentlige sektor, hvor bl.a. hospitaler, gymnasier og kommunernes forvaltning 
i stigende grad bliver styret af personale med en samfundsvidenskabelig (overvejende 
økonomisk) baggrund. Fra politisk hold mener man, at det gør at arbejdet rationalise-
res bedre. Denne erhvervsgruppe er opkaldt efter deres fagforening DJØF.  
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at min tilstedeværelse er rimelig. Jeg prøver at afkode den flimrende skærm, og kan 
efter nogle uger se, om det er et billede af en æggestok eller af livmoderen. Ægblærer 
og livmoder er de centrale kropsdele, der er i fokus under scanningerne. Det går 
stærkt. Der bliver oftest snakket og grinet undervejs, mens lægen sikrer sig, at der 
er kondom med glidecreme på staven, der indsættes vaginalt. Efter at have fået un-
dersøgt begge æggestokke og livmoderen, kan kvinden gå ned og tage tøj på igen, og 
sygeplejersken gør lejet klar til, at den næste patient om kort tid kan lægge sig op, 
mens lægen forklarer for patienten, hvad der videre skal ske.” 

I løbet af en enkelt IVF-cyklus kommer kvinden til undersøgelse og 
scanning mange gange. På trods af at både kvinden og manden er ble-
vet undersøgt, hvilket for kvindens vedkommende også inkluderer en 
scanning hos en gynækolog, så bliver kvinden oftest scannet, så snart 
de påbegynder behandling på fertilitetsklinikken. 

 På Service-klinikken er scenariet anderledes. Her er det lægen 
alene, der befinder sig i modtagelsens undersøgelsesrum, hvor scanne-
ren står. Det er et mindre rum, og jeg forsøger at stå bagved eller ved 
siden af kvindens mand under scanningerne. Inden parret eller kvinden 
har været hos lægen, har de været hos sygeplejersken, der har informe-
ret dem om, hvad der skal ske som det næste skridt i behandlingen. 
Hos lægen er der ingen sygeplejerske, og lægen gør selv lejet klar. Sce-
nografien er også anderledes. Bag lejet hænger et forhæng, og her kan 
kvinden klæde om for herefter at bevæge sig op på lejet, mens lægen 
gør scanneren klar, og hendes mand og jeg står langs siden og kigger 
med på skærmen.  

Eftersom de på Service-klinikken har organiseret arbejdet ander-
ledes, og ægudtagning og ægoplægning foregår i en speciel indrettet 
operationsstue, så har den læge, der foretager samtaler og undersøgel-
ser, et andet tempo at arbejde i. 

På trods af den meget forskelligartede organisering af de medi-
cinske praksisser og arbejdsrutiner, så er oplevelsen af, hvad der fore-
går dog ensartet. Der er kvinder som responderer på hormonerne som 
forventet, andre skal have ændret på dosen, efter at lægen har under-
søgt dem med ultralyd. Som Lisbeth – lægen humoristisk beskrev, så 
husker hun ofte æggestokke og livmoder bedre end ansigter – det gør 
hun fordi det er vigtigt i hendes arbejde. Ingen kvinders kroppe er ens, 
hvilket bliver tydeligt under de mange forskellige former for skabelser, 
der finder sted på fertilitetsklinikken.  
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Selvom at scenografien var forskellig i ægskabelsen, så er det in-
teressante for mig, at forskellene er af en sådan karakter, at de ikke 
havde den store betydning for, hvordan kvindens krop bliver skabt på 
skærmen, eller hvordan patienterne oplevede det at gennemgå behand-
lingen. – De forskelle, der har betydning, handler som jeg ser det, i ste-
det om, hvor længe man har været i behandling og hvordan dette bliver 
fortolket135. Det er i de situationer, hvor parret har gennemgået flere 
behandlinger uden succes, at natur/kultur-distinktionen genforhandles, 
og diskursive forestillinger om normalisering ved hjælp af naturalise-
ring, slægtskab etc. brydes i mødet med den materielle agens. Derfor er 
forskellene grundlæggende ikke så store mellem Service- og Humor-
klinikken i forhold til ultralydsscanningerne.  

 Ultralyd skridt for skridt 

”Peter: De der scanninger. Jeg kan huske, at de der dage kom, hvor 
du blev scannet hver dag, der var det faktisk sådan, at den ene dag 
var det godt og den næste dag – hov, hvad er nu det, der var det ik-
ke så godt, og så bliver vi bekymrede. Så går vi hjem og er bekym-
rede og nervøse, og så kommer vi derud den næste dag, og det ser 
godt ud - altså det svingede jo følelsesregistret op og ned. Det var 
fandeme en belastning, så hver gang vi skulle derud, så var det lidt 
med bange anelser, i hvert fald i en periode. 

 Anne: Plus når man oplever, at lægerne der er enormt trænet, når 
de så får rynker i panden ”så, ja godt” og de ikke tager fat i skærmen 
og siger ”ja her er æggene, og det ser godt ud, når der er 8 i dag”. 
Når de ikke gør det, så er det fordi du skal have noget mere at vide. 
”Og jeg ser lige, og hop ned og få tøj på, så snakker vi lige om det”. 
Når du får den melding, så ved du godt hov. Så kan der være et eller 
andet, der ligger på grænsen af, hvad der er fornuftigt eller godt, og 
det er hårdt. Og det prøvede vi faktisk med alle lægerne. Også at de 
stod der begge to. Karsten og Henrik skulle scanne og finde ud af, 
skal vi skrue ned for medicinen ud fra det, vi ser på scanningen, hvor 
Karsten siger et og Henrik siger noget andet, og Karsten sidder og 

                                                 
135 Deres beretning afspejler det som Cussins beskriver som spor. Cussins forklarer: 
” I use this metaphor because I want a notion that is at once normative – there are places to go and 
sensible ways to get there – and yet locally constituted, contingent, informed by experience, but not 
laid down in advance. It is a spatiotemporal but nonrigid metaphor for capturing the cycles of objecti-
fication involved in the distribution and redistribution of activity through time and space and amongst 
people and things in the clinic.”, Cussins (1998b:192-193). Behandlingsforløb kan med an-
dre ord opfattes som spor der tages, men som også udfolder sig gennem tilfældighe-
der mv. Det er spor, der også skaber forskellige opfattelser af oplevelsen af infertili-
tet.  
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holder mig i hånden og jeg bliver fjern, og så ikke hører efter hvad de 
siger, fordi man bliver pisse bange ik’.  

Og så er det - der er jo ikke noget teknologisk voldsomt ved en 
scanning - det er noget af det, jeg har betragtet som en banal ting. 
Men følgevirkningerne når man skal ind og handle videre på det, 
man ser på scanningerne, så bliver det alvorligt ik’.  

Peter: Det er fordi, at den behandling har et forløb, hvor man hopper 
fra en tue til den næste tue. Og for at kunne hoppe videre til den 
næste tue, så skal du gennemføre på den forrige. Det skal være ok. 
Og det forløb er i sig selv en belastning, og kommer man til den der 
scanning midtvejs i forløbet, hvis ikke det er godt, så skal du starte 
forfra. Kan du så komme forbi det punkt igen? (...) Det bliver sådan 
en meget forsnævret verden, billedligt talt, hvor man går fra den ene 
scanning til den næste og håber, at det er ok.” 

Via interviewene med patienter har jeg illustreret, at der er mange for-
skellige oplevelser af teknologien. Det synes at hænge sammen med, 
hvilke erfaringer patienterne får under fertilitetsbehandlingen. 

Anne, som vi tidligere har mødt på informationsmødet, var ble-
vet scannet ofte, fordi hendes krop agerede som en konstant trickster, 
der tilmed reagerede forskelligt på hormonerne på forskellige tidspunk-
ter i hendes cyklus. Det havde været med til at forme Anne og Peters 
oplevelse af scanningssituationerne.  

Ligesom det svenske par Jessica og Lasse, der havde som strategi 
at dele behandlingen op i små delprojekter, så oplevede Anne og Peter 
det til dels lignende. Peter fandt at behandlingerne var som at hoppe 
fra tue til tue, men hvor Jessica og Lasse ser gennemførelsen af hver 
eneste skridt som en succes i et delprojekt, så oplever Anne og Peter 
derimod, at det er et nederlag, hvis noget går galt under et forsøg. Ef-
terfølgende vil de igen være langt fra målet - en graviditet. Det skyldes, 
som Peter beskriver, at man ikke ved, om man når lige så langt i pro-
cessen næste gang. Det er en usikkerhed, der i særdeleshed er koblet op 
omkring scanningsbillederne. 

Det er ikke fordi, de som Anne siger, finder, at scanninger er no-
gen særlig avanceret teknologi. Det handler i højere grad om de konse-
kvenser, som ”filmen” kan have på det, der skal ske efterfølgende. 
Hvor billederne den ene dag kan se fine ud, kan situationen have for-
andret sig fuldstændig den næste. Det er ikke teknologien, men at man 
ved hjælp af teknologien kan se, hvordan kroppen, æg og slimhinde 
forandres på måder, som man ikke kan forudse, og som kan medføre 
en farlig situation evt. med fare for en overstimulering til følge. Bille-
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derne kommer til at symbolisere kroppens agens og er med til at etab-
lere bruddet på den kropsmekaniske diskurs, hvilket kan skabe afmæg-
tighed. Samtidig er billederne repræsentationer, der kan fortolkes for-
skelligt.  

Anne beskriver derfor også, hvordan hun oplever, at lægerne 
performer anderledes i de situationer, hvor de har tolket billederne, så 
de viste, at der muligvis var problemer. Under den iterative intra-
aktivitet, der finder sted via performativiteten, har hun både lært sig læ-
gernes normale reaktion, og hvordan de reagerer, når hendes ægblærer 
eller slimhinde ikke ser ud på billederne som forventet eller ønsket. 
Som hun beskriver, var lægerne i disse tilfælde stille, mens de kiggede 
på skærmen, og ville i stedet snakke ved bordet.  

Herved anvender lægerne den rumlige opdeling (scenografien) af 
skillevæggen til at koreografere og skabe de nødvendige performative 
rammer til at udføre det efterfølgende følelsesarbejde. Dvs. de har må-
der, hvorpå de håndterer, når der er mulighed for, at et patientpar er 
ved at blive ”stemt hjem”, som Anne siger. At bevæge sig på den an-
den side af skillevæggen skaber mulighed for, at de kan snakke seriøst 
om, hvad det næste performative skridt bliver. De kan tage de følelser, 
som Anne og Peter sidder inde med alvorligt. I en situation, hvor der 
er noget galt, handler det derfor om at få kvinden i tøjet hurtigst mu-
ligt. I en sådan situation trykker lægerne ind imellem billeder ud til 
journalen. Det er dog ikke normalt billeder, som diskuteres med 
patienterne, eller som patienten får som gave. Det sker kun, når det er 
positive billeder fra en mulig graviditet.  

Omvendt i den situation, hvor lægen tolker, at ægblærer og slim-
hinde har udviklet sig som forventet. Der anvendes billederne på 
skærmen til at give følelsesmæssig opbakning, tro og håb ved fx at 
nævne ”jamen der er otte ægblærer og din slimhinde er fin. Det ser 
godt ud”. I dette tilfælde benyttes visualiseringerne aktivt til at engagere 
patienten i hvad der foregår. I de to situationer bruger lægerne forskel-
lige strategier til at udfolde følelsesarbejdet under den komplekse ska-
belsesproces med patienterne. 

Anne og Peters negative oplevelser med billederne var ikke ud-
tryk for en afstandstagen fra teknologien, og de skabelsesprocesser, der 
fandt sted ved anvendelsen af visualiseringerne af Annes indre organer. 
Det handler ikke om et opgør med teknologien eller en problematise-
ring af, at natur/kultur-distinktionen var nedbrudt. De negative konno-
tationer hang derimod sammen med de konsekvenser, det ville have 



176 

for behandlingsforløbet, hvis lægerne ud fra billederne vurderede, at 
det var for farligt for Anne at fortsætte. Det kan mere ses som udtryk 
for en afmagt i forhold til om teknologien lykkes. Den magiske diskurs 
– med dens tro og håb, kan derfor også spille en rolle under visualise-
ringerne, som i beretningen om den nutidige jomfru Maria. 

I situationen under det konkrete behandlingsforløb med Anne 
og Peter sker der en række forskellige ting. Til tider er de ”film”, der 
sættes på, med til at skabe æg, og herved forhåbning om, at Anne og 
Peter kan bevæge sig til næste skridt. Visualiseringen af Annes æg og 
livmoderslimhinde er dog samtidig med til at skabe æg og livmoder-
slimhinden som objekter uafhængigt af Anne. På journalpapirerne no-
terer lægerne netop antal af æg, deres størrelse og slimhindens tykkelse, 
og på de sort-hvide billeder er æg og slimhinde fokuset for den måde, 
lægerne bevæger staven. Det er et fokus, der gør det muligt at udføre 
scanningen på så kort tid.  

Husker man tilbage på Anne og Peters beretning på informati-
onsmødet, fremgår det tydeligt, at kroppen, som en trickster med egen 
agens og helhed, i stigende grad var den form for skabelse, som Anne 
havde oplevet. På trods af at de til dels havde en mekanisk kropsopfat-
telse, var de mange behandlinger for Anne med til at skabe en hel ny 
opfattelse af hvad kvindekroppen var. Selvom hun og Peter var bange 
for, at hun skulle blive syg igen, så var de også bekymrede for, om læ-
gerne ville skrue så meget ned for blusset, at der ikke blev skabt særlig 
mange æg. For dem handlede billederne dels om muligheden for at få 
et barn og dels om Annes fysiske tilstand, eftersom skabelsen af for 
mange æg kunne medføre, at hun på ny ville blive syg. Visualiseringer-
ne blev derved en aktør, der åbner op for, at kroppen agerer på forskel-
lige måder. 

For kvinden, der scannes og den involverede mand, er scan-
ningsbillederne samtidig med til at skabe både æg, kvindekrop, og for-
skellige følelsesmæssige og fysiske tilstande. Med andre ord skabes bå-
de Anne som subjekt og æggene og slimhinden som objekt sideløben-
de. Det er en proces, der sker i samspil med forhandlinger eller for-
tolkninger af natur/kultur-distinktionen. 

For andre af patienterne har de mange scanningssituationer en 
anden betydning. Karen beskriver det: 

”Stine: Hvordan opleves det at se scanningsbillederne? 
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Karen: Det skaber tryghed, men jeg har virkelig ikke forstand på det. 
Men de er søde til at forklare, ”at det er så den højre side og det er 
den venstre side, der har du en follikel” og deroppe, der sætter de et 
kryds, og så måler de. De er meget søde til at forklare. Men selve 
forståelsen af det, det har jeg nok ikke, den har jeg ikke. Jeg tænker 
bare: ”Nå det ser da fint ud, det ser da pænt ud”. Jeg kan ikke sige 
”hold da op det ser fint ud i dag”. Der kan jeg ikke følge med. Men 
det er da imponerende, og det er et eller andet sted betryggende, 
også at når man ligger der, at de så siger ”og der og der og der”. De 
forklarer én, hvad det er, du ser. Men helt forståeligt, det bliver det 
nok aldrig. Det er ikke mit bord at forstå det. Nej vel. Det er sådan en 
helt anden verden, de er i. For dem er det så naturligt første gang, 
man ligger der, det er ikke rart vel. 

Stine : Har du vænnet dig til det? 

Karen: Ja, det synes jeg faktisk, fordi jeg havde det ikke godt med 
det før (...) jeg har aldrig brudt mig om det, men på den anden side, 
efter så lang tid, så bliver det mere afslappende for mig, synes jeg 
nok. Og der er det også. Nu er jeg jo ikke en af verdens smukkeste 
piger, og jeg har en stor numse, og man er sådan, og der er de jo 
meget naturlige når man kommer ind. Det er jo ikke sådan at de si-
ger "nej sikken en røv hun har?" vel. De er så professionelle, at de er 
helt afslappede, hvad det angår. Og det er en rar fornemmelse, at de 
er det. At det er professionelle folk, du har med at gøre.” 

For Karen har scanningerne som performance medført en blufærdig-
hed fordi hun har fundet det svært at skulle blotte sig. På klinikken bli-
ver man scannet på meget forskellige tidspunkter i cyklus, inklusivt når 
man bløder. Det har været grænseoverskridende, for mange af de kvin-
der, jeg har interviewet. For Karen har det været svært at skulle vise, 
hvad hun beskriver som ”en stor numse”, hvilket hun dog har oplevet, 
at læger og sygeplejersker har håndteret meget professionelt. Den pro-
fessionelle attitude, som er en del af lægernes performative kapacitet, er 
med til at normalisere anvendelsen af teknologien og nedbrydelsen af 
grænser mellem det offentlige og det private. 

Denne professionalisme hænger bl.a. sammen med, hvordan 
scanningerne anvendes performativt under behandlingen. Lægerne har 
virket kompetente og har forsøgt at forklare, hvad de har set på skær-
men, hvilket har fjernet fokus fra Karens krop. På den måde spiller den 
ontologiske koreografi en vigtig rolle, også for kvinden, der er under 
behandling. Det bliver helt enkelt muligt at ligge afklædt foran andre 
mennesker, og her spiller ultralydsskærmen en vigtig rolle. Skærmen og 
interessen for, hvordan den enkelte kvindes underliv og æg ser ud, ska-
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ber mulighed for, at fokus bliver flyttet fra den afklædte krop til skær-
men. Herved konstrueres æg og slimhinde som objekt for at sikre 
kvinden en vis form for privathed. Det er en privathed, som etableres 
gennem den koreografi, hvor lægen forsøger at videregive information 
om, hvordan billedet skal tolkes og hvilken betydning det har for, 
hvordan æg og livmoderslimhinde ser ud.  

Ud over disse forklaringer, har en del af de kvinder, jeg har in-
terviewet, ligeledes beskrevet, at det at se at der var æg, i sig selv har 
været opbyggende efter en infertilitetsperiode. Det har fået dem til at 
føle sig mere feminine, at de kunne skabe æg, fordi de kobler deres 
barnløshed sammen med, at de ikke er feminine. Under ægskabelsen 
synliggøres, at deres krop er i stand til at udføre en del af det, der skal 
til, for at en graviditet kan opstå. De anvender med andre ord billeder-
ne til at rekonstituere sig selv som feminine på den kulturelt genkende-
lige måde. Af andre patienter er det beskrevet som fascinerende, at få 
mulighed for fra gang til gang at lære mere om kroppen og at følge ud-
viklingen af æganlæg fra start til ægudtagning.  

Ultralydsscanningerne anvendes med andre ord af kvinderne til, 
både følelsesmæssigt og ontologisk, at udføre koreografier, der kan få 
dem til at forholde sig til ægudviklingen og livmoderslimhindens agens. 
Samtidig knyttes kulturelle forestillinger om æg, frugtbarhed, feminini-
tet og muligt moderskab sammen. Det er forestillinger, der er formet af 
diskurser, der konstruerer forestillinger om, hvordan den heteroseksu-
elle kvinde bør agere, så hun er kulturel genkendelig, men som samtidig 
konstant nedbrydes og forandres, når behandlingen ikke udvikler sig til 
en graviditet.  

Under anvendelsen af ultralydsscanningerne synes natur/kultur-
distinktionen at være på spil på forskellige måder. Med udførelsen af 
ultralydsscanningerne nedbrydes distinktionen fuldstændig. Selve tek-
nologien og dens nedbrydelse af natur/kultur-distinktionen fremstilles 
ikke problematisk, så længe kvinden ikke oplever stærke bivirkninger i 
form af, at kroppen agerer som en trickster. I den slags tilfælde kan der 
opstå performative brud, der fører til andre former for skabelser af 
kropsopfattelser. Derudover kan de visuelle repræsentationer, der kan 
fortolkes positivt, anvendes til at skabe tro, håb og rekonstituere femi-
niniteten.  
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Skabelse fra lægens position 

Fra lægernes synspunkt synes scanningerne at have en del af de samme 
betydninger. For dem er teknologien dog samtidig et af de helt centrale 
redskaber til at udføre behandlingen: 

”Stine: Hvad er det, der gør, at scanningerne er vigtige? 

Carl: Ja det er jo næsten den aller vigtigste mulighed for os for at 
følge en behandling. Det siger så utrolig meget. Ikke bare at vi følger 
behandlingen, vi tager æggene ud ved dens hjælp, og vi tager dem 
tilbage gennem det. Det er utroligt centralt. Det er næsten navet af 
det, man kigger på udenfor laboratoriet. Så ultralydsscanningerne - 
uden dem havde vi ikke klaret os lige så godt. Du kan ikke udregne 
det ved hjælp af værdier i blodprøver, det havde været meget upræ-
cist. Det havde på ingen måde kunne give de samme resultater. 

Stine: Så resultaterne forandrede sig, da I fik ultralyd? 

Carl: Man kan sige, at det handler meget om at plukke frugten på det 
rette tidspunkt, og ser man ikke nogen steder på træet, hvordan den 
udvikles, men ser man bare nu er det nok- nu er det den 8. august, 
nu går det godt, men kan man se, når de er modne, så gør det en 
forskel. Så det hjalp os utroligt meget, da vi fik indført ultralyd.” 

For lægen er ultralydsscanningerne det helt centrale værktøj i behand-
lingen, fordi det skaber muligheden for at ”plukke frugten, når den er 
moden”, en metafor, der skaber æggene som kropsuafhængige objek-
ter. Tidligere anvendte man udelukkende hormonværdier til at vurdere, 
om det var tid til at tage æggene ud, og udtagning af æggene var en helt 
anden mere omsiggribende procedure136. I dag er ægudtagningen et 
meget mindre indgreb, efter at den nuværende teknologi blev udviklet. 
I dag sættes en tyk nål på ultralydsscanningsapparatet. Via denne nål 
kan man ved at stikke den ind i kvinden vaginalt, suge æg og follikelvæ-
ske ud af folliklerne. I IVF-sammenhæng er det blevet det værktøj, der 
gør det muligt at skabe æg, tage dem ud og sætte de befrugtede æg til-
bage.  

Ved at kunne følge behandlingen, er der som lægen Bertil fra 
Service-klinikken berettede, en mulighed for at korrigere behandlingen 
undervejs: 

                                                 
136 Tidligere var IVF behandling meget mere omfattende. Æggene blev udtaget ved 
hjælp af lapraskopi, en teknik, hvor man kiggede ind på æggestokkene via et rør, der 
blev ført ind via et lille kirurgisk snit i navlen, samtidig med at kvinden var i fuld nar-
kose, se Sundby og Guttormsen (1991:171-174)  
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”Og en del af de her [kvinder], der ikke ligger i den ene eller den an-
den retning, kan man da så at sige korrigere ind, sådan at de bliver 
mere normalt reagerende eller standard reagerende, mens at visse, 
der må man bestemme sig for, nej nej, det her er helt forkert dosis, 
nu afslutter vi og så må vi starte om fra begyndelsen. For da får man 
en opfattelse, inden man laver den anden kontrol, det er at der må 
man se, hvor mange ægblærer har udviklet sig som vi forventer. Det 
vil sige; kan de indeholde et modent æg, der kan give en god chance 
for en god befrugtning og graviditet. Og det er de to ting som vi er 
ude efter.” 

Via visualiseringen er det muligt at ændre på behandlingen og til dels 
lære, hvordan den enkelte kvindes krop reagerer på hormonerne. Hvor 
nogle responderer som forventet eller kan tilpasses ved at ændre på 
den dosis af hormoner, som kvinden har fået doseret, så er det ikke al-
le, der gør dette, hvilket Anne og Peter beskrev.  

Bertil understreger ligeledes, at selv om man kan visualisere fol-
liklerne via ultralydsscanningerne, så kan man jo ikke se æggene. Det, 
man ser på billederne, er folliklerne/ægblærerne. Det man ved er, at 
størrelsen er en god indikator for, hvor modne æggene er, dvs. om de 
er befrugtningsduelige. Denne indikator kan kombineres med målinger 
af kvindens hormonniveau. Herved bedømmer lægerne, hvornår ægge-
ne skal ud, men det skaber ikke en 100% sikkerhed for, at æggene er 
modne.  

Når jeg som observatør kiggede på billederne, var det dog særligt 
i starten meget svært at forstå, hvordan lægerne kunne skabe denne vi-
den af de sort/hvide flimrende billeder. Gennem patienternes beret-
ninger og mine egne oplevelser, er der ingen tvivl om, at fortolkningen 
af ultralydsbilleder er en kunst, der kræver kropsforståelse og øvelse, 
der kun kommer under iterativ intra-aktivitet. At teknologien har fået 
denne centrale betydning i behandlingen skyldes også, at fertilitetslæ-
gerne har udviklet en specifik kompetence til at indgå i intra-aktiviteten 
med visualiseringerne af kvindens underliv. 

At tolke billeder er, som Carl beskriver, en skabelsesproces i sig 
selv, hvor han som læge er aktiv deltagende i manipulationen af bille-
derne. Det er en manipulation, der skabes på en måde, så han får selek-
terede informationer om æg og livmoderslimhinde. Carl forklarer det:  

” Stine: Hvad er det som trænet læge, man ser, når man kigger på 
skærmen, hvad ser man i praksis? 

Carl: Du ser et todimensionalt billede, men din hjerne omarbejder det 
til et tredimensionalt billede. Du ser- du læser ultralydsbilledet ube-
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vidst, og du ser helt andre ting, end hvad du gjorde i begyndelsen. 
Jeg finder, det er en meget fascinerende proces, for det er samme 
billeder som man kigger på, der er ikke sket noget med det, men det 
ændres i hjernen og ser helt anderledes ud nu. Jeg tror det er sådan, 
at man ved præcist, hvad det er, man skal kigge på, og hvad man ik-
ke skal kigge på, så hjernen skiller en masse fra. Det er et filter, der 
sorterer uvæsentlighederne fra, og koncentrerer sig om andre ting. 
Og derefter er det et instrument, for du kigger jo ikke bare på et bil-
lede, du kan jo manipulere det her billede med din giver (ultralyds-
staven), og det gør du på en instinktiv måde. I begyndelsen så gør 
du sådan her, og så kigger man her på æggestokkene og man laver 
store bevægelser, og man finder ikke æggestokkene, men nu laver 
man meget små bevægelser, så ser du meget mere. Og for at se 
yderligere på billederne, eller for at få mere information om ægge-
stokkene, så bevæger man sig helt intuitivt med din venstre hånd. 
Du ved allerede, hvor du kommer til at være. Det er sådan meka-
nismer som... Det er utrolig besværligt i begyndelsen, for det er helt 
anderledes, og det er nyt, og man ved ikke, hvordan det fungerer, og 
man læser det dårligt af - men senere kan man hurtigt få utroligt me-
get information. Og det er ikke noget man reflekterer over, men når 
man så starter med at reflektere over det, så forstår man, at der er 
en masse processer, der er foregået i hjernen, som gør at man gen-
nem tiden har lært at tolke billederne. Det er ikke kun det rent foto-
grafiske, at man ser skarpere, det er erfaringsmæssigt og hele tiden 
en øgning af forståelsen af billedet. Og der kan man nu sige, at der 
bliver det et tredimensionelt billede, selvom den bare er et todimen-
sionalt billede.” 

At se og skabe fortolkninger af billederne kræver øvelse. Teknologien 
skaber ikke viden i sig selv, det er en relationel skabelsesproces, hvor 
lægen i samspil med teknologien lærer at læse billeder tredimensionelt 
ved at udvikle en usagt viden om, hvordan man bevæger ultralydssta-
ven i kvinden. Carl beskriver hvordan æggene skabes gennem intra-
aktiviteten mellem hans krop, hjerne, bevægelser, ultralydsstav, kvin-
dens krop, æg, ultralydsskærm/apparatur og livmoder, men også hans 
kropsforståelse. Grundlaget for det er hans kropslige erfaring, der er 
rummelig og etablerer muligheden for at skabe æg,- eller hvad Barad 
beskriver som ”fænomenet”. Subjekt og objekt nedbrydes i skabelsen, og 
æg som fænomen består af alt tidligere nævnte i den konkrete situation.  

Herigennem udvikler de mange billeder i hans/hendes hjerne sig 
fra at være to dimensionale på skærmen til at tage en tredimensional 
form. Billed/ægskabelsen foregår med andre ord i et samspil mellem 
ultralydsstaven, hormonerne, skærmen, hændernes bevægelse, lægens 
perception og hjernekapacitet, kvindens krop og dens materielle agens, 



182 

der i sig selv spiller ind, fordi kroppens indre organer som tidligere 
nævnt er bevægelige. Fedt kan ligge omkring æggestokke, æggestokke 
er fleksible etc.  

Herved bliver ultralydsskærmen en scene for kvindens underliv, 
en scene der kan manipuleres fra lægelig side. Det sker først visuelt ved 
hjælp af ultralydsstaven, men dernæst over tid ved hjælp af den hor-
monelle behandling som lægen følgende definerer. De visuelle repræ-
sentationer er herved med til at forme den fremtidige skabelse af æg i 
samspil med hormonerne. 

Anvendelsen af ultralydsscanningerne som en teknologi til at ud-
folde de iterativt performative handlinger kan derfor ses som en måde 
at skabe viden om kvinden på, som nødvendiggør viden og erfaring fra 
tidligere. 

I min analyse af lægen Pouls skabelsesberetninger fra informati-
onsmødet på Humor-klinikken, fortalte jeg, hvordan han benyttede sig 
af statistik og viden baseret på et mere positivistisk videnskabsteoretisk 
grundlag som performativt redskab i sit informationsarbejde. Under 
ultralydsscanningerne er denne abstraherede viden en del af den erfa-
ring, lægen bringer ind, men der er også en anden kontekstualiseret 
forståelse af, hvordan en krop ser ud og kan reagere. Den form for be-
skrivelse som Carl kommer med, ligger i mine øjne tættere på en fæ-
nomenologisk forklaring, hvilket ikke nødvendigvis betyder, at Carl 
selv har en indsigt i fænomenologi137. Med dette mener jeg, at den 
form for viden han beskriver, skabes om kvinden og hendes krop un-
der anvendelsen af scanneren. Det er en viden, der samtidig er koblet 
til en erfaringsbaseret forståelse af kvindekroppe, der grundlæggende er 
en kvalitativ orienteret praksis. Carl har under skabelsen af fænomenet 
æg under en ultralydsscanning en erfaring fra den iterative performati-
vitet, han har indgået i med mange andre forskellige kvinder: Kvinder 
med individuelle kroppe, herunder underliv, der adskiller sig fra hinan-
den og kan agere forskelligt.  

                                                 
137 Min oplevelse af at læger i praksis arbejder ved hjælp af hvad jeg kalder ”affektiv 
fænomenologi”, er uafhængig af, om de har kendskab til fænomenologi eller ej. At der er 
en kobling mellem fænomenologi og lægevidenskab er dog ikke så overraskende, 
mange af Merlau-Pontys eksempler er knyttet til lægens arbejde, se fx hans diskussion 
af Gelb og Goldsteins patient Schneider, Merleau-Ponty (1997:47-74). Det er formo-
dentlig også en af grundende til, at fænomenologien er en af de filosofiske traditioner, 
der anvendes i stor udstrækning i den humanistiske/samfundsvidenskabelige kvalita-
tive sundhedsforskning, se fx Koch (1996) og Leonard (1994). 
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I denne situation er en kvalitativ praksis, der inkluderer en anden 
form for engagement, nødvendig. For at kunne aflæse billederne kræ-
ver det, at han selv er med til at skabe billederne af æg og livmoder-
slimhinde ved både at manipulere de visuelle repræsentationer via ultra-
lydsstaven og samtidig omforme dem i sin hjerne. Denne vidensskabel-
se bliver en vigtig del af ægskabelsen, hvor også elementer som kvin-
dens egen performativitet og intra-aktivitet til billederne og hendes be-
skrivelser af, hvordan hun har det og oplever behandlingen, får betyd-
ning.  

For at synliggøre at den form for vidensskabelse som lægerne 
anvender som det grundlæggende i IVF-behandlingen, ikke er en be-
vidst version af fænomenologi, har jeg valgt at beskrive den vidensska-
bende proces som ”affektiv fænomenologi”. Med dette mener jeg, at det er 
vidensskabende praksisser, der ikke nødvendigvis er teoretisk funderet, 
men som skabes under de materielt-diskursive praksisser, der nedbry-
der objekt og subjekt, som ultralydsscanningen er et godt eksempel på. 
Det er en form for vidensskabelse, der gennem nedbrydningen samti-
dig inkluderer en form for intra-aktivitet, der medfører et følelsesmæs-
sigt engagement i den vidensskabelse, som finder sted. Det er et enga-
gement, der er med til at styrke det eksisterende performative teamar-
bejde, der involverer både lægen, andre kollegaer og patienterne. Det er 
også en proces, hvor natur/kultur-distinktionen for lægen synes ned-
brudt og irrelevant at fastholde.  

Som den enkelte kvindes behandlingsforløb udvikler sig, inklude-
res den viden, lægen skaber ved hjælp af den affektive fænomenologi, i 
informationsarbejdet. Denne viden kommer også til at indgå i den del 
af den ontologiske koreografering, der er koblet til følelsesarbejdet. I 
det følgende afsnit vil jeg illustrere, hvordan den viden, som lægen ska-
ber gennem den affektive fænomenologi, får betydning for den per-
formativitet, der finder sted i forhold til det enkelte par. Under per-
formativiteten bliver billederne ofte aktivt anvendt i både skabelsen af 
personalets eget begær efter skabelse og mulige graviditetssucces, syge-
plejerskernes performative arbejde, og personalets forsøg på at skabe 
parret i samspil med teknologien og kvindens underliv som scene. Ul-
tralydsscanneren som aktør etablerer mulighed for visualiseringer, der 
kan anvendes på mange forskellige måder under den følelsesmæssige 
koreografi.  
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Ultralydsscanninger som en patientengagerende performa-
tiv teknologi 

Som lægerne Carl og Lisbeths beskrivelser understreger, så findes der 
blandt personalet på klinikkerne en fascination af de kropslige visuali-
seringer, som er med til at skabe fortolkninger. Samtidig udviser perso-
nalet også en lyst til at videreformidle billedernes indhold til patienter-
ne. Med udgangspunkt i billederne af ægblærerne skabes der rum til at 
udtrykke det fælles begær efter skabelsen som patienter og personalet 
deler. På Humor-klinikken er sygeplejerskerne med under scanninger-
ne, og her kommer ultralydsbillederne til at fungere, som en kobling 
mellem læge, sygeplejerske og parret. Anja beskriver fx, hvordan de an-
satte er, hvad hun beskriver som æggale, hvilket kommer til udtryk un-
der scanninger: 

”Vi bliver lidt gale, vi bliver lidt æggale, man bliver sådan meget med 
skyklapper på. Så nogen gange har vi også gjort lidt grin af, at vi står 
der og er ved at falde i svime over et scanningsbillede ik’ med store 
ægblærer, og vi kan stå der, ”nej hvor er de pæne”. Folk tror jo man 
er skingrende skør, og det er fordi man bliver sådan lidt fokuseret på 
det, man laver.” 

Personalets engagement i billederne spiller samtidig ind i det teamwork, 
som patienterne bliver inkluderet i. Forsøget på fra lægernes side at in-
kludere patienterne i dette engagement, kan ligeledes forekomme gen-
nem et forsøg på at forklare, hvad der rent teknisk sker. Mens jeg fulg-
te Peter, en af lægerne på Humor-klinikken, gav han fx ofte længere 
forklaringer, blandt andet om scanningsbillederne, eller teknikken bag. 
Det var beretninger, hvor han samtidig inddrog patienterne. Fx forkla-
rede Peter ultralydsscanningen som teknologi, ved at sammenligne den 
med en trawler, der som fangstmetode anvender ekkolod til at finde 
fiskestimerne. Han forklarede at scanningsbillederne kunne sammen-
lignes med denne teknologi, her var æggene at sammenligne med fiske-
stimen for trawleren. 

I den daglige praksis var fokuset på ægskabelsen, og billederne 
samtidig en mulighed for at forsøge at inkludere den mandlige del af 
parret. Både på Humor- og Service-klinikken forsøgte de mandlige læ-
ger at vække nysgerrigheden hos mændene, ved direkte at sige til dem, 
at mænd jo er interesseret i teknologi. Ved at pege på deres køn og 
koble det til teknologisk interesse, kunne de give manden en plads un-
der den performance, hvor æg, livmoderslimhinde og deres kære-
ste/kones krop var i fokus. Disse performative instruktioner fik dem 
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ofte til at rette blikket koncentreret mod skærmen og spørge interesse-
ret.  

Med udgangspunkt i billedet og teknologien, der rekonstruerede 
kvindekroppen på nye måder, blev ultralydsscanneren også et værktøj i 
den par-skabelse, som sygeplejerskerne ligeledes var optaget af, og som 
udenfor rummet med ultralydsscanneren tog andre former. På bag-
grund af disse oplevelser spurgte jeg ligeledes nærmere til, hvorfor man 
som læge forsøger at engagere patienterne i de visuelle repræsentatio-
ner, der grundlæggende er meget svære at tolke og læse. Bertil, der er 
læge på Service-klinikken forklarer: 

”Stine: I bruger disse billeder til at tale med patienterne, hvorfor gør I 
det? 

Bertil: Det gør vi, fordi det er noget, der er fysisk, som du kan anven-
de til at øge patientens indsigt i, hvad der sker. Og det indebærer, for 
patienten er det på trods af alt et ret abstrakt forhold, hvad der hæn-
der. De kan mærke, der er generelle forandringer i humør eller have 
en følelse af, at man er opsvulmet og sådan noget, men de har jo in-
gen direkte fysiske forankringer i at forstå, hvad det er, der sker. Og 
her kan du altså øge den fysiske forankring af, hvad der sker i krop-
pen. Og det hjælper dig og det hjælper mig i min måde at øge pati-
entens viden, og jo større viden og kendskab til sig selv patienten 
har, jo bedre bliver behandlingen. Det er min overbevisning. 

Jo mere patienten forstår, jo bedre bliver behandlingen. Bedre er jo 
sådan et diffust udtryk, men behandlingen bliver bedre, jo lettere har 
jeg ved at forklare for patienten, hvorfor vi skal ændre i behandlin-
gen, og hvorfor vi skal gøre det på den her måde. Bare for at vi be-
stemmer os for at afbryde, eller bare fordi vi bestemmer os for at ta-
ge æggene ud i morgen, på trods af at hun i overmorgen, på trods af 
at netop den dag passer hende meget dårligt ud fra en social syns-
vinkel. På sigt øger den også en forståelse, i de her diskussioner, er 
det rimeligt at udføre endnu en behandling, der kan man altså henvi-
se til det, man har set i de forskellige faser af stimuleringerne, og 
måske derigennem, få det til at blive lettere begribeligt for patienter-
ne (...) at forstå at vi alligevel mener, at det er rimeligt at gå videre 
med behandlingen, eller hvorfor vi vil afbryde behandlingen. Og jeg 
er overbevist om, at jo mere patienten på sigt kan begribe, visualise-
re, forstå af det der sker, des bedre bliver behandlingen. Jo lettere 
bliver det, at få hende til at samarbejde, jo lettere er det for hende at 
forstå, hvorfor vi gør dette på forskellige måder, jo lettere er det for 
hende at acceptere, at en udvikling går i den ene eller den anden 
retning. For det er jo også et spørgsmål om, jamen vi snakker meget 
om de patienter, som vi afbryder, fordi de er for gamle, eller hvad 
ved jeg, men du har jo også patienter, som måske har fået seks, syv, 
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otte behandlinger. Og så kommer de og spørger, ”kan det virkeligt 
betale sig at gennemføre en behandling til?” Og der kan det jo være, 
at jeg oplever, at ok, vi har udført seks behandlinger, men jeg synes 
alligevel at det ud fra et medicinsk synspunkt er rimeligt at give en 
syvende måske en ottende og måske en niende. Og der må jeg jo 
fremlægge en argumentation for det, og der indgår den her bid som 
argument sammen med statistik og så videre. Men også at hun har 
været med i alle behandlingerne og forhåbentlig har lært, hvad der er 
hændt med hende, og så kan jeg anvende det som argument. Sam-
tidig må jeg forsøge at bedømme, spørger de mig, fordi de vil have, 
at jeg skal sige nej, vi skal ikke udføre flere behandlinger på trods af, 
at det ser godt ud, eller stiller de mig spørgsmålet for at orke at gå 
videre med at få flere behandlinger, som jeg dog med mine argu-
mentation tror, på trods af alt, at der findes en god chance for at få 
én til behandling, og også at opnå en fuld graviditet. Og selvom det 
koster fysisk, psykisk og økonomisk, og de kan klare det, så ville jeg 
sige, at I skal gøre det. Og der plejer mit slut argument være: Jeg 
synes, I skal have flere behandlinger, på trods af, at I måske ikke vil 
have dem her. Det accepterer jeg, men jeg synes, at I som par, I 
skal ikke give op endnu. Jeg har fuld forståelse for, at I vender jer til 
en anden klinik, for nu har jeg kørt Volvo hele livet, og de har brudt 
sammen (...) han er enormt flink ham der sælger Volvo han giver os 
service, han græder sammen med os og alting, så jeg kan godt lide 
ham, men jeg skulle nok alligevel hellere køre Saab i stedet. Det har 
jeg fuld respekt for. Så det kan ofte være mit slut argument, uanset 
hvad I vil gøre i jeres næste behandling, så synes jeg medicinsk set, 
og sådan som jeg bedømmer deres psykologi og muligvis deres 
økonomi, der synes jeg, at I kan gå videre med at få endnu en be-
handling. Så det hjælper mig i den argumentation.”  

Bertil beskriver en række af de formål, som scanningerne har under 
samtaler med patienterne. For det første giver det ham et redskab til at 
konkretisere skabelsesprocessen for parret. Selvom billederne ikke gi-
ver den samme mening for dem, er de et konkret produkt, og det er 
billeder der giver et udgangspunkt for hans egen opfattelse af behand-
lingen og kvindens skabende underliv. Visualiseringsteknologien skaber 
herved ikke blot i lægens øjne rammen om en forbedret mulighed for 
at skabe en graviditet teknisk set, det er også en teknologi, der på ultra-
lydsskærmen skaber en scenografi over kvindens krop og skabelsen af 
æg og senere et muligt barn.  

Billederne bliver centrale i de skabelsesberetninger, der fortælles 
og forhandles mellem patienter og lægen. Lægen har derfor ikke blot et 
kortsigtet mål med disse forklaringer. For Bertil handler det netop om, 
ved hjælp af billederne at skabe skabelsesberetningen med en fortid, 
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nutid og en mulig fremtid. Med udgangspunkt i delberetningerne der 
narrativeres og den kontekstuelle performativitet han udfører i samspil 
med dem og ultralydsscanneren, er det muligt for Bertil retrospektivt at 
konstruere en vidensproducerende beretning. Med andre ord giver han 
sit bud på, om skabelsen skal ende i et fortsat forsøg på at skabe barn, 
eller om det derimod er tid til at afslutte den specifikke skabelsesberet-
ning ved at skabe – ikke-barn.  

Beretningen, som han fortæller, er dog ikke blot en nøgtern be-
retning ud fra billederne. Det er en beretning der skabes i et samspil 
med den performativitet, som hans patienter har udført.  

For det første er det ikke ligegyldigt, hvem patienterne er. For 
Bertil skal de være kulturelt genkendelige og både give indtryk af et 
psykisk overskud i deres parforhold og vise, at de har den nødvendige 
økonomi til at fortsætte behandlingen på den private klinik. Bedøm-
melsen bygger også på, i hvor høj grad de har haft succes med at kon-
struere sig som gode mulige medskabere og kommende forældre, og 
hvordan de tidligere mange behandlinger synes at have indvirket på, 
hvordan de performer parforholdet og har det psykisk.  

Anvendelsen af scanningerne til at etablere en konkret skabelses-
beretning over parrets behandling/er er en måde, hvorpå Bertil forsø-
ger at koreografere parrets følelser og fremtidige valg i forhold til hvil-
ke former for skabelse, der kan komme på tale. Scanningsbilleder, kan i 
samspil med den performance som Bertil har oplevet parret udføre, 
spille ind i forhold til, om han vil råde til, at man stopper eller fortsæt-
ter skabelser med anvendelsen af assisteret befrugtning.  

Beretninger om teknologien og de visuelle repræsentationer som 
skabes, anvendes med andre ord aktivt af lægerne til at koreografere 
patienternes følelser. Beretningerne kan ses som et udtryk for, at vi-
denskabsdiskursen anvendes til at engagere patienterne i behandlingen 
og gøre dem trygge ved teknologien. Dvs. ligesom sygeplejerskernes 
instruktion til nåle og kanyler er det en måde at normalisere teknologi-
en og dens tydelige nedbrydning af skellet mellem natur og kultur.  

Bertils beskrivelse, af hvordan han anvender billederne til at ko-
reografere de fremtidige mulige skabelser, kan læses som mere kom-
plekse. Ud fra hans forståelse af, hvad der gør et par kulturelt genken-
delige, kvindens krop, æg, sæd og hændelser under de tidligere behand-
lingscykli, anvender han de visuelle repræsentationer til at forhandle na-
tur/kultur-distinktionen med parret. Det sker med udgangspunkt i de 
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mulige fremtidsscenarier, der kan finde sted med fortsatte forsøg på 
skabelse af et barn, skabelse af ikke-barn, adoption, ægdonation eller 
sæddonation. I mødet med patienternes kulturelle forestillinger om det 
at få børn og etablere familie, kan en række forskellige diskurser være 
på spil. Det kan fx dreje sig om den genetiske diskurs, normalisering 
gennem naturaliseringsdiskursen, den videnskabelige diskurs, der er 
koblet til en kropsmekanisk opfattelse og diskurser om køn (fx hvor-
dan femininitet gøres gennem moderskab). Under forhandlingen med 
patienterne, hvor materialitetens agens også spiller en væsentlig rolle, 
bliver det med andre ord de visuelle repræsentationer, der bliver om-
drejningspunktet for skabelsen af fremtiden for parret.  

Ægudtagning 

Kapitlet om performative praksisser og scenografi startede med beskri-
velsen af en ægudtagning på Humor-klinikken. Det var mit første mø-
de med en ægudtagning på en fertilitetsklinik, - et møde der vakte en 
række spørgsmål om, hvad der egentlig blev skabt under ægskabel-
sesprocessen. I den aktuelle situation var patienten en afrikansk kvinde. 
I dette tilfælde var det ikke sikkert, at hendes mands sædceller var an-
vendelige, så måske var skabelsen af æg spild, da ikke-befrugtede æg er 
svære at nedfryse, og parret ikke var afklaret omkring anvendelsen af 
donor. Samtidig gjorde det det ikke lettere, at de var fra Afrika, fordi 
der er meget få sorte donorer i Vikingebankens donorkorps, hvor Hu-
mor-klinikken køber sæd. Der var både skabelsen af normer og speci-
fikke forståelser af normalitet på spil og måske skabelse af ingen-børn. 
Sidst men ikke mindst har kvinden, som Anne måske, som jeg har illu-
streret i dette kapitel, oplevet en række nye skabelser af sin krop under 
den hormonelle behandling. 

Tidsmæssigt er ægskabelsen den del af skabelsesprocessen, der 
tager længst tid og den periode, hvor parret kommer mest på klinikken. 
Det er i dette eller disse tidsrum, parret lærer at performe, og at en stor 
del af den komplekse og mangfoldige skabelse foregår.  

Indtil videre har jeg i dette kapitel fulgt skabelsen af æg og illu-
streret, hvordan de ikonografiske skabelsesberetninger væver sig ind i 
skabelsesprocesserne, der finder sted under performativiteten. Det er 
et samspil, hvor natur/kultur-distinktionen bliver forskudt, nedbrudt 
eller rekonstitueret. Skabelsesprocesserne fører ikke blot til skabelser af 
æg, men ligeledes skabelse af forældre, mænd, kvinder, heteroseksuelle 
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parforhold, slægtskab, vidensopfattelser og vidensproduktion og stærke 
følelser omkring liv og skabelse.  

Jeg har forsøgt at illustrere ligheder og forskelle under skabelses-
processen, der kommer til udtryk på forskellige måder på de to klinik-
ker. Hvor jeg oplevede, at selve ultralydsscanningerne som teknologi 
og narrativt redskab under skabelsen af skabelsesberetningerne ligner 
hinanden i de to klinikker, var selve ægudtagningen to meget forskellige 
processer. Det skyldes, at scenografi, manuskript og koreografi i høj 
grad adskiller sig.  

På Humor-klinikken foregik ægudtagningen i det samme rum 
som patienterne blev undersøgt i. Dagen var, som tidligere nævnt, blot 
opdelt sådan, at ægudtagningerne fandt sted om morgenen, derefter var 
der almindelige undersøgelser, ægoplægninger og insemination, og som 
afslutning på dagen kom graviditetsscanningerne. Ægudtagningen var 
en procedure, der som de indledende observationer illustrerer, foregår 
på en kvinde, der godt nok har fået smertestillende, men som er vågen. 
Som udenforstående observatør oplevede jeg procedurerne som en ko-
reograferet dans, fordi alle i rummet hele tiden vidste, hvordan de skul-
le bevæge sig. Der blev flyttet på lampen på et bestemt tidspunkt, æg-
gene kom til laboranten ved sygeplejerskens hjælp etc.  

Sygeplejersken Anja forklarer stolt om deres praksis for ægud-
tagning: 

”Ja, det er noget, vi har indarbejdet. Fra vi startede har det jo ændret 
sig langsomt, men sikkert, fra en meget omstændig procedure, der 
er blevet simplificeret hele vejen igennem, stadigvæk med hensyn-
tagen til, at det skal være en steril procedure, og det skal være sik-
kert for patienten. Det er noget, man som team arbejder sig ind til en 
rytme, som er hurtigst mulig, så man får flere igennem, men stadig 
væk har vi holdt os til to sygeplejersker, fordi vi synes, at så er der 
større koncentration om patienten. Der har fra læge side været me-
get snak om, at én sygeplejerske godt skulle kunne klare det. Og det 
kan man også teknisk, men så forsømmer man den opgave som 
hedder at pleje patienten. Så det er jeg glad for, at vi stadig væk på 
trods af alt, har fået lov til at bibeholde, for det går så hurtigt nu, så 
det er vigtigt, at man er to, så én tager sig af patienten, og én ordner 
stuen. Og det er derfor, at vi har så faste roller, fordi hvis ikke vi har 
det, så står man næsten og falder over benene på hinanden, hvis ik-
ke det er helt rutinemæssigt kørt ind, hvem der laver hvad og hvor-
for. Ellers ville vi bumpe ind i hinanden. Der er så lidt plads, har du 
set, og tingene står så tæt, så der er mange af patienterne, der giver 
udtryk for, at det virker meget professionelt, men vi har stadig bibe-
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holdt varmen, og det tror jeg varmen på den måde at tage sig af og 
omsorgen, og det tror jeg de føler, at det er enormt sikkert at være 
der, og det tror jeg også, at vi udviser, og det giver den der ro på 
stuen. For hvis ingen ved hvad hvem laver, så giver det den der 
usikkerhed og hvisken og tisken, ”nå, men gør du det så laver jeg 
noget andet”. Der giver det her at patienten måske opfatter, at vi ikke 
ved, hvad vi laver. Det ville jo være kedeligt. Jeg tror det, det kan 
godt være, at det virker for professionelt, men jeg kan godt lide det, 
jeg kan godt lide, at det kører sådan meget afslappet. For det giver 
også muligheden for, når alle ved hvad hinanden laver, og vi er så 
indarbejdet, som vi er, så giver det også mulighed for, at vi sådan 
kan joke lidt på stuen og spøge lidt og lave det meget afslappet. Og 
jeg føler selv, at det gør vi lidt godt derinde, det føler jeg selv. Jeg 
kan godt lide det selv, når det er sådan at alle ved præcis, hvad der 
foregår, og patienterne ikke opfatter, hvor fatalt det faktisk er. For der 
er nogle gange, hvor du faktisk har hjertet oppe i halsen, fordi du kan 
se inde på skærmen, hvor tæt du er på vitale dele ik’. Og det er en 
svær udtagning, og alligevel formår vi på en eller anden måde, at 
virke afslappet på patienten. Det synes jeg er en præstation. Det kan 
jeg godt lide. Ha ha ha..” 

Anja forklarer at deres praksis er særdeles indstuderet. Det er kendska-
bet til de performative rutiner, der gør, at de i det lille rum formår at 
være professionelle og at have et grundigt kendskab til alles roller. Det 
skaber rum til improviseringerne. Det gør, at de, som Anja nævner, kan 
spøge undervejs og herved følelsesmæssigt koreografere situationen for 
patienterne, - en performativ handling, der har til formål at få patien-
terne til at slappe af under proceduren.  

I Anjas opfattelse evner de dette, selv når de på scannerens 
skærm, kan se, at der er tale om en svær og kompliceret ægudtagning, 
hvor lægen er meget tæt på de vitale dele i kroppen. Patienternes agens 
koreograferes ved hjælp af lægerne og sygeplejerskernes tilstedeværelse 
og afslappede attitude. Det menneskelige overskud, som etableres i si-
tuationen, er med til at normalisere situationen og skabe tryghed for 
parret bl.a. ved hjælp af ultralydsscanneren. 

Under den endelig skabelse af æggene, hvor de efter udtagelsen 
fra kroppen er kropsuafhængige objekter, spiller den form for manipu-
lation af krop og billede, som Carl berettede om i forhold til scannin-
gerne, en helt central rolle for, at lægen kan udføre ægudtagningen. Det 
er en praksis, der på Humor-klinikken, hvor kvindens krop godt nok er 
bedøvet og afslappet, stadig har en materiel agens, fordi hun er ved be-
vidsthed.  
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 På Service-klinikken fandt ægudtagningen også sted om morge-
nen, men den foregik i et helt andet rum. Hvor man på Humor-
klinikken gik ind i rummet i det tøj og de sko, man stod i, (som perso-
nale dog med en kittel på), så var den svenske operationsstue (OP) ste-
rilt område. Man skulle derfor iføre sig hat og sterile 
sko/skobeskyttere, der var forbeholdt dette specifikke område. For at 
sikre steriliteten var der en mellemgang mellem resten af klinikken og 
de sterile områder, der ligeledes tæller laboratoriet.  

Det, der for mig næsten var mest slående under ægudtagningen, 
var stilheden. Der blev hvisket, og kvinden der skulle have taget æg ud, 
blev altid fuldt bedøvet i modsætning til på Humor-klinikken, hvor 
kvinden godt nok fik smertestillende medicin, men var ved bevidsthed. 
Der var heller ingen usteril sygeplejerske. Tilstede var lægen og så en 
sygehjælper. Hun tog sig af at assistere klinikkens læger samt at gøre 
klar til og rydde op efter ægudtagningerne.  

Som på Humor-klinikken gik hun ud med æggene til lugen, hvor 
laboranten modtog dem. Men der var ingen høje råb – ”der er æg”. I 
stedet kommunikerede sygeplejersken og laboranten stille. Lægen Carl 
forklarer, at det han finder vigtigt under proceduren er: 

”At patienten er afslappet, at patienten ikke har noget ubehag, at 
man ikke behøver at anvende energi på det, for selve ægudtagnin-
gen kan blive dårligere, hvis man skal tage hensyn til patientens 
smerte. Men har man en patient, der er afslappet og ligger og sover 
og ikke har særlig mange smerter eller slet ingen smerter, så er det 
en god forudsætning for, at man rent teknisk tager så mange æg ud 
som muligt.” 

Her ser man anderledes på kvindens agens. Det optimale er, at kvinden 
er udenfor bevidsthed og sover under indgrebet. Det er ikke en praksis, 
der kun er udviklet for hendes skyld, det er samtidig en del af koreo-
grafien, der i lægens opfattelse gør det muligt at udføre et så teknisk 
godt indgreb som muligt i ro og fred.  

Teknologien herunder bedøvelsen og de sterile procedurer får 
med andre ord en dobbelt funktion. For det første skaber den en per-
formativ tryghed for lægen, og for det andet skaber den en performativ 
tryghed for patienten, der kan opleve, at der teknologisk bliver taget så 
godt vare på dem som muligt.  

Forskellene afspejler hvad Bertil beskrev humoristisk, at svenske-
re er mere fokuseret på hygiejne og teknologi. På Humor-klinikken er 
skabelsen af et trygt og professionelt rum under ægudtagningen baseret 
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på, at selvom hele personalegruppen står med hjertet oppe i halsen, 
fordi alle ved, at lægen er tæt på vitale dele, så er der et overskud til at 
være afslappet og joke. Professionalisme bliver konstrueret og perfor-
met forskelligt. Hvor teknologien anvendes til at koreografere følelser 
på Service-klinikken, så anvendes menneskelig performativitet og hu-
mor på Humor-klinikken. 

På klinikkerne benyttes således forskellige diskursive opfattelser 
af teknologiens betydning. På Service-klinikken fremhæves den og her-
under sikkerheden ved den videnskabelige diskurs, mens den i praksis 
på den danske klinik undertrykkes. I stedet konstrueres en professiona-
lisme omkring menneskelige og humoristiske procedurer.  

Æg i laboratoriet 

Ægskabende rutiner 

De forskellige performative praksisser under anvendelsen af teknologi-
en fortsætter ind på den anden side af lugen til laboratoriet. Selvom 
man på begge klinikker har en luge mellem lokalet hvor ægudtagningen 
finder sted og laboratoriet, så adskiller laboratorierne sig ved bl.a. at 
have forskellig scenografi, performativitet og lyssætning.  

På den anden side af lugen på Service-klinikken, er der som i 
operationsrummet mørkt og laboranten, der er ansvarlig for at finde 
æggene, arbejder hurtigt, stille og koncentreret under mikroskop, mens 
æggene fiskes op og puttes i de små beholdere, der er nummereret med 
personnummer.  

Det er først på dette tidspunkt, at det vides, om de mange uger 
kvinden har været under hormonel behandling, har båret frugt og om 
det har resulteret i konkrete fysiske æg, der kan befrugtes udenfor 
kvindens krop.  

Så hurtigt som muligt flyttes æggene til de små nummererede 
plastikbakker med nærende medier og videre ind i inkubatoren (varme-
skabet). De næste par døgn er det her, de kommer til at befinde sig, 
blive befrugtet og fulgt i deres udvikling og enten udvalgt til endelig 
opsættelse i kvinden, destruktion eller cryopræservering.  

Hvor der på Service-klinikkens laboratorium er mørkt, sterilt og 
stille, er der på Humor-klinikken lys, udsigt, og der foregår en del snak 
under arbejdet. Jokes og den humoristiske tone, som læger og sygeple-
jerske anvender i stor stil under skabelsesprocessen og mødet med pa-
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tienterne, stopper på ingen måde ved indgangen til laboratoriet. På 
Humor-klinikken er det et af de fænomener, der er med til at få skabel-
sen til at fungere fra første møde med patienterne til laboranternes ar-
bejde i laboratoriet. 

På de to klinikker er de fysiske æg således relateret til om forskel-
lige forestillinger om humor, lys, sterilitet og hygiejne. Som del af den 
performance, der foregår, ritualiseres ægget på forskellige måder og til-
lægges forskellig symbolsk betydning. 

På Service-klinikken betragtes æggene som meget lysfølsomme 
og følsomme overfor det, der ikke er sterilt. Det er en ritualisering, der 
har skabt laboratoriets scenografi med det begrænsede lys og en rumlig 
pladsering i midten af klinikken uden vinduer.  

På Humor-klinikken tåler æggene lys, for som en af laboranterne 
sagde, da jeg spurgte – ”vi lavede engang et uheld og tændte lyset, og det faldt 
succesraten ikke af – så hvorfor skulle vi gå rundt i mørke”. Sterilitet i det dan-
ske laboratorium er langt mere kontekstbundet til rutiner, der sikrer at 
pipettespidser bliver byttet ud mv. Det er ikke sådan, at sterilitet og hy-
giejne ikke findes, det er blot ikke på samme måde en stor del af den 
performativitet, som foregår på klinikken.  

Selvom æggene begge steder tillægges en særlig ikonografisk be-
tydning, der er koblet til begæret om det mulige liv, så kommer dette til 
udtryk på forskellige måder. På Service-klinikken bliver ritualiseringen 
af hygiejne på vej ind i laboratoriet en måde at udvise respekt og kon-
struere rutiner, der muliggør skabelsen. Det er samtidig en performati-
vitet hvor de udstråler professionalisme. Performativiteten finder sted 
sammen med en scenografi, der både skal virke højteknologisk og for-
søge at rekonstruere livmoderen, der er mørk, varm og stille. Som jeg 
fx hørte laboranten Wera beskrive under rundvisningen af patienter, så 
giver de udtryk for, at laboratoriet og deres rutiner er designet til at ef-
terligne livmoderen så meget som muligt. På trods af den højteknologi-
ske udrustning i laboratoriet er denne forklaring en performativ rituali-
sering, der er med til at normalisere anvendelsen af teknologien ved 
hjælp af en naturalisering. Samtidig med at dette princip er grundlæg-
gende i rutinernes udformning, så er laboratoriet i sin udrustning sam-
tidig så teknologisk, at det udstråler kompetence. Materialiteten er med 
andre ord udformet med udgangspunkt i en videnskabelig diskurs.  

På Humor-klinikken spillede hygiejne ikke den samme rolle som 
performativt element. Det står i modsætning til de praksisser, der fx 



194 

findes og italesættes på den danske sædbank, hvor ordet kontamination 
i sig selv skaber kernen til en mulig katastrofehistorie, hvor alt, der er i 
sædtankene, kan blive inficeret. Derfor er alle rutiner knyttet til mulig-
heden for kontamination.  

Hverken på Humor eller Service-klinikken konnoterede æg, sæd 
og embryoner umiddelbar smittefare. Dette på trods af, at kvinderne, 
der er i behandling på Humor-klinikken kun undersøges for hepatitis 
eller HIV i tilfælde af, at de donerer æg til et andet par. På Service-
klinikken undersøges dette inden behandling, men uden at faren for 
kontamination via æggene yderligere diskuteres. 

Derimod er slægtskab både på Humor- og Service-klinikken et 
centralt fællestræk i struktureringen af skabelsen af æg. Det kommer til 
udtryk i faren for ombytning af æg.  

Slægtskab som muligt performativt brud  

Marit og Gert havde, inden de påbegyndte behandling, haft en del 
overvejelser om at adoptere. Samtidig med at de begge pointerede, at 
det biologiske slægtskab ikke var centralt for dem, så understregede 
Marit alligevel til sidst i interviewet, at det havde skabt en del overvejel-
ser, at hun aldrig ville kunne være helt sikker på, at det barn hun fik, 
var hendes eget. Når hun argumenterede på den måde skyldes det, at 
æggene havde været ude af hendes krop og var blevet befrugtet i skåle i 
laboratoriet:  

”Stine: Er der noget vi ikke har snakket om, som I vil sige eller snak-
ke om?  

Marit: At man aldrig kan vide, om ens barn er ens biologiske barn. 
Det kan man jo ikke. For en kvinde, der er blevet gravid på alminde-
lig vis, kan altid vide, at dette barn jeg har født her og nu er mit. Jeg 
kan aldrig med sikkerhed vide, at Sigrid er mit barn. 

Gert: Jo, med DNA test 

Marit: Jo vist, men uden, ikke uden det... 

Stine: Er det noget, I har tænkt over? 

Gert: Ja, den menneskelige faktor ja, vi har tilmed spurgt. Vi fik sva-
ret, for kvinden er det ikke helt så sikkert, men for manden er dette 
meget mere sikkert, ha ha ha...  

Stine: ha ha ha... 
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Gert: Det svar fik vi, men de fortalte på klinikken, hvilke rutiner de 
har og at de har ét par, og så sætter de det ind igen inden de arbej-
der på det næste. Så...  

Marit: Jeg ved, at jeg stillede spørgsmålet præcis, da jeg havde fået 
taget æggene ud. Og jeg var meget omtumlet, og jeg begyndte at si-
ge noget med, jo vi havde jo overvejet at adoptere et barn fra Kina, 
så jeg har intet i mod kinesere, men tænk hvis man får en kineser på 
denne måde. Ha ha ha 

S: Ha ha ha… 

Marit: Men det blev ikke til en kineser…” 

Marit tager slægtskabsspørgsmålet op, fordi det at æg og sæd er ude af 
kroppen, før det kommer tilbage i kvindens livmoder, skaber mulighed 
for fejl. Hun påpeger det paradoks, der findes med fertilitetsbehand-
ling. På den ene side skaber det mulighed for at få et biologisk barn, 
når det som i hende og hendes mands tilfælde ikke ellers ville kunne 
lade sig gøre. Samtidig åbner behandlingen op for forbytninger af æg, 
sæd og embryoner. Teknologien kan ikke blot anvendes til at sikre ek-
sisterende slægtskabskonstruktioner. Under den iterative performativi-
tet er der altid mulighed for, at forandring og nye slægtskabskonstruk-
tioner opstår. 

Hendes refleksioner over, at hun jo kunne have fået en kineser 
på denne lidt alternative måde, er i mine øjne interessant. For at vise at  
muligheden for forbytninger af æg, sæd og embryoner er til stede an-
vender hun sig af etnicitet og nationalitet. Herved synliggør hun det 
mulige brud i form af slægtskabsforbytning, som ligger latent i anven-
delsen af IVF. Det er et latent brud, fordi teknologien bygger på en be-
frugtning udenfor kvindens krop, der kræver, at det ikke kun er sæden, 
der kommer ud af den mandlige krop, men at også æggene tages ud af 
kvinden. Teknologien er herved dobbelttydig, fordi den både perfor-
mativt kan anvendes til at rekonstituere den kulturelle forestilling om, 
at et biologisk barn er det mest naturlige, samtidig med at den også åb-
ner op for helt nye slægtskabsrelationer.  

De rutiner, der var på Humor- og Service-klinikken, var nært re-
lateret til den hegemoniske diskurs, at det er normalt at ønske sig og få 
et ”eget” biologisk barn. Derfor er æg begge steder i første omgang ge-
ner med tilknyttede karakteristika, der under den materielt-diskursive 
performance konstrueres til at være tæt koblet til de kroppe, de kom-
mer fra. Det fremgik tydeligt i laboratoriet, hvor skåle bevæger sig ind 
og ud af inkubatorerne med personnumre og navne på. Æggenes antal 
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er nøje registreret, så der er styr på, hvor mange det enkelte par har. 
Begge steder understregede og forklarede laboranterne mig de forskel-
lige rutiner, de havde udviklet, for at sikre mod forbytninger. På begge 
klinikker inkluderede det systemer, hvor laboranterne dobbelttjekkede 
navne og personnumre flere gange. Det mulige forbytningsdrama som 
Marit og Gert fortæller, blev derfor konstant performet over for mig, 
da jeg opholdt mig i laboratorierne. Laboranternes understregning af 
deres rutiner var samtidig en måde performativt at illustrere, at der var 
sikkerhed omkring hvilke patienters æg og sæd, der var blevet blandet 
sammen. 

Eftersom der på Humor-klinikken var mulighed for ægdonation, 
så var der også mulighed for, at æg skiftede tilknytning fra en krop til 
en anden. Fordi det ifølge lovgivningen kun er tilladt for kvinder, der 
selv er i behandling at donere æg, er det dog i praksis meget sjældent at 
det sker. I de tilfælde, det forekommer, sker der en forskydning af 
slægtskabsopfattelser baseret på normalisering gennem naturalisering.  

Skabelser på trods... 

Skabelser – når kroppen ikke skaber æg  

Du er en barnenarkoman - er du glad? Kommentaren og det direkte spørgsmål bli-
ver sagt i et kærligt tonefald, samtidig virker det, som om lægen mener, hvad han 
siger. Karsten, der er læge på afdelingen, kigger kvinden i øjnene. Patienten og hen-
des mand er på klinikken, bl.a. fordi hendes æg ikke er af en kvalitet, så de kan få 
børn. Lægen har tidligere ladet mig kigge ned i journalen. Den er tyk og er et tyde-
ligt tegn på, at parrets forsøg på at få barn, har været en lang og hård proces. Mens 
lægen mærker på hendes ben, spørger han, om de har tænkt på adoption. Det vil de 
ikke. Hun vil ikke stoppe nu, hvor de har været i behandling siden slutningen af 
90’erne. Karsten kigger på mig og forklarer mig at grunden til, at han er bekymret, 
er at hormonbehandlingerne kan gå ud over hendes knogler. Han spørger hende der-
for ligeledes hvad tandlægen siger til hendes tænder, hun svarer, at der ikke er nogle 
problemer.  

Henvendt til kvindens mand forhører lægen sig om hvorvidt de stadig rører 
ved hinanden, og om han kan holde hende ud? Manden støtter op om sin kone. 
Han har forståelse for, hvorfor hun stadig vil prøve, de vil gerne have børn sammen 
på denne måde. I et spøgende tonefald siger lægen til kvinden, smid bukserne, jeg vil 
se hvordan det ser ud. Scanningen viser, at hun har en cyste som del af hendes en-
dometriose. Det skal de først have rådet bod på, før hun kan få æg, og de evt. kan 
fortsætte behandlingen. Efter scanningen forklarer lægen, at de for tiden ikke har 
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særlig mange æg på klinikken til donation, og han er derfor bange for at love mere, 
og at han egentlig synes, de skal stoppe. På et tidspunkt kommer der æg igen, men 
det kan tage lang tid. På vej ud til sekretæren joker Karsten med at, jo der var en 
sort kvinde forleden med mange æg, men det går jo ikke rigtig, at hun donerer, 
manden joker med og siger; det gør vel ikke noget.  

Gengivelsen af situationen af et par, der kandiderer til ægdonation, er 
fra Humor-klinikken. Mens jeg var på klinikken forekom der kun én 
ægdonation. Det var yderst sjældent, at en kvinde fik nok æg til også at 
kunne donere dem væk og samtidig ønskede at gøre det.  

Det skyldes, at det dels kan medføre en forringelse af parrets eg-
ne chancer, eftersom at mange æg skaber mulighed for, at de embryo-
ner, der ikke anvendes, fryses ned og enten kan give ophav til et eller 
flere søskendebørn, eller forøge chancerne for at få barn inden for de 
tre behandlinger, som bliver betalt af det offentlige. Derudover kunne 
der ske det, at en anden kvinde føder et barn uden at kvinden, der do-
nerer, selv bliver gravid, hvilket også kan skabe en række overvejelser.  

I år 2002, hvor jeg udførte feltarbejdet på Humor-klinikken, blev 
der foretaget 148 ægdonationer i Danmark. De førte til 21 fødsler af 
børn138. Det er ikke særlig mange i forhold til behovet. Journalstakken 
på Humor-klinikken var derfor ret stor, hvilket gjorde, at chancen, for 
at ovenstående par skulle være så heldige, at de både fik tildelt æg og at 
en graviditet opstod, ikke var store. Det er også grunden til, at mange 
par i Danmark og i Sverige vælger/valgte at tage til udlandet. Finland, 
Rusland, Spanien og England er nogle af de lande, det er mest nærlig-
gende at rejse til for at få foretaget behandling med ægdonation.  

                                                 
138 Se Nyboe, Andersen et al. (2006:6). På trods af at Sundhedsstyrelsen har udgivet 
tal på IVF-området med titlen ”IVF Behandling i Danmark i Perioden 1996-2004” så in-
deholder rapporten ikke tal fra 2001-2003.  
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Faktaboks 2 

Antal ægdonationer der fandt sted i Danmark, 
Sverige, Spanien og England i 2002 

Danmark 148 

Sverige 0 

Spanien 2059 

England 2204 

Se Andersen, Nyboe A. et al. (2006:6) 

Derfor forsøger lægen ud fra sin viden om den lange ventetid og be-
dømmelsen af parrets psyke, performativt at koreografere deres følelser 
mod at overveje andre mulige skabelsesprocesser end at få et barn via 
ægdonation. Det gør han ved at få dem til at overveje, hvad barnløshe-
den har gjort ved deres parforhold og liv.  

Både manden og kvinden i parforholdet formår på trods af læ-
gens forsøg på at få dem til at afslutte behandlingerne at fastholde ska-
belsesmanuskriptet om tro og håb, som ellers anvendes på klinikken. 
Det gør de bl.a. ved at fastholde den heteroseksuelle performativitet. 

Karsten får samtidig ved hjælp af sin spøg om den sorte kvinde 
understreget, at ikke alle æg ville kunne kombineres med dem som par. 
De skal have ”hvide æg”. Det er en grænse, som manden i spøgende 
tonefald synes at være klar til at gå på kompromis med. Begæret efter 
barnet er så stort at ”selv” grænsen af etnicitet, der af Karsten sættes 
op som uoverskridelig, for manden i parret ville være mulig at over-
skride. Samtidig fastholder han, at adoption ikke kommer på tale.  

At skabe æg der passer til bestemte par, er en svær proces, fordi 
der er så få æg til rådighed. For det ventende par, er det en ventetid, 
der kan virke meget uoverskuelig. I denne proces kan natur/kultur-
distinktionen igen komme under forhandling, ikke mindst i forestillin-
gen om, at donorbørn bør ligne deres sociale far/mor fysisk. Etnicite-
ten og de fysiske træk kan med andre ord forhandles, når der ikke er de 
store valgmuligheder.  
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Lena og Leif som vi mødte i indledningen beskrev fx, at de hav-
de gennemgået fire forsøg, hvoraf æggene ikke havde delt sig ved det 
ene og derfor ikke duede. Deres forsøg havde spredt sig over mere end 
3 år, så ventetiden havde været lang, eftersom der gik flere måneder 
mellem hvert forsøg, og de ikke vidste, hvornår der næste gang ville 
være æg. De havde købt en mobiltelefon til formålet, som kun klinik-
ken havde nummeret til. De vidste derfor, at når telefonen ringede, så 
var det fra klinikken, og så skulle Leif stille kort tid efter med sæd til 
befrugtning af æggene. Leif beskriver Lenas venten på telefonen: 

”Hver dag indtil kl. 12 ventede du, indtil kl. 12 ventede du på at den 
skulle ringe, og så bagefter kunne du fortsætte med dit liv. Men indtil 
kl. 12 var der denne her chance bagerst i din bevidsthed.” 

For Leif og Lena var det telefonen, der havde været den centrale 
teknologi under skabelsesprocessen, fordi den var kontakten til 
klinikken. Det havde da også været en så langstrakt proces, at de havde 
overvejet at tage til England for her at gennemgå behandling. Det, der 
havde holdt dem til Danmark, var spørgsmålet om barnets etnicitet og 
nationalitet. For Lena var det af betydning, at barnet havde 
skandinaviske rødder, så det lignede hende mest muligt. I England kan 
man selv finde en donor til ægpuljen, men for at sikre anonymiteten 
kan man ikke få de æg, som man selv har hjulpet til at bidrage med. 
Derfor var skandinaviske æg ikke en realistisk mulighed i England. 
Kropstegn, nationalitet og etnicitet fik i deres situation betydning for, 
hvor de helst ville have at ægdonationen fandt sted. 

Spørgsmålet om slægtskab var samtidig koblet sammen med Le-
nas frustration over, at hun ikke følte, at hun var ”en rigtig kvinde”, da 
hun fik beskeden om, at hun ikke kunne få børn pga. for tidlig meno-
pause. Derudover var det centralt for hende at føre slægten videre. I 
sin skabelsesberetning havde hun arbejdet på at omskabe disse forestil-
linger ved ikke kun at se ægget men også graviditeten som en måde at 
påvirke barnet biologisk på. Lena forklarer: 

”Lena: [Vi] fik at vide, at det ville være en nordisk type, og selvfølge-
lig ville de kigge lidt på om hun lignede mig lidt, men det ville de ikke 
rigtigt sige noget om.  

Stine: Har I haft nogle overvejelser omkring det? 

Lena: Ja, det har jeg da. Også nu hvor babyen snart kommer, fordi 
jeg på ingen måde kan vide hvordan hun ser ud. Men det havde vi 
da. Jeg havde da meget svært i starten – endda meget svært i star-
ten med, at det ikke var mine gener, og at der ikke var nogle af de 
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ting, mine kvaliteter som jeg kunne føre videre. Det tog mig lang tid 
at acceptere. Det har jeg arbejdet meget med. 

Stine: Hvad er det, der er så vigtigt med gener? 

Lena: Ja, det er også det, hvor meget betyder det? Men det betyder, 
man føler bare, vi har alle sammen noget, det vil jeg gerne give vide-
re, eller bare det at føre slægten videre. Så kan jeg jo bare håbe, at 
det bliver en der ligner Leif, og at vi fører Leifs slægt videre, og så er 
spørgsmålet også, hvor meget betyder det i forhold til, at den vokser 
inde i mig, og så kommer den måske også til at ligne mig lidt, det er 
også svært at sige. Så der er jeg lidt kommet til den konklusion, at 
det er ok. Men det var svært, det der med at føre slægten videre.” 

For Lena spillede generne og slægtskab en vigtig rolle i det at gennem-
gå ægdonation. Derfor havde det samtidig synliggjort en række norma-
tive opfattelser, som hun havde måtte omskabe, fx at hun pga. sin tidli-
ge overgangsalder ikke var en ”rigtig kvinde”, og at barnet ikke var med 
til at videreføre hendes slægt. Det var også grunden til, at det var vigtigt 
for hende, om æggene kom fra en engelsk eller en skandinavisk kvinde. 
Det var et ønske, hun havde fastholdt, selvom de på klinikken ikke har 
mulighed for i så stor udstrækning som ved sæddonation at matche 
højde, drøjde, øjenfarve og hårfarve. Ved anvendelsen af ægdonation 
er der helt enkelt en begrænsning pga. de få kvinder, der donorer æg139. 
For Lena var en kvinde fra Skandinavien dog tættere slægtskabsmæs-
sigt end en englænder.  

For Lena og Leif spiller etnicitet/nationalitet en rolle i den mate-
rielt-diskursive skabelse, der er med til at naturalisere anvendelsen af 
ægdonation. Det kan opfattes som en anden måde at mime naturen på. 
Et element der går igen fra lægen Karstens joke om de ”sorte-” og 
”hvide æg”, til manden i parret der ønskede at anvende ægdonation.  

Er man ikke hvid, bliver ægdonation derfor svært, eftersom etni-
citet spiller en central rolle i den performative praksis koblet til donati-
on af kønsceller. Det skyldes helt enkelt, at der ikke er æg, der knytter 
sig til forskellige former for udseende, og i modsætning til sæd, der kan 
fryses ned, så er det svært at nedfryse ubefrugtede æg. Ægdonor og 
modtagerens mand skal indfinde sig fysisk på fertilitetsklinikken med 
kort varsel, så æggene kan blive befrugtet og enten lagt op i kvinden 
med det samme eller frosset og siden anvendt.  

                                                 
139 Efter 1. januar 2007 bliver det muligt for kvinder der ikke selv er i fertilitetsbe-
handling at donere æg, hvilket kan medføre at der bliver flere forskellige donorer og 
æg, se Lov nr. 535 af 8.juni 2006 
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På trods af at der på de offentlige klinikker er lige adgang for alle 
borgere uanset etnisk baggrund, så har alle ikke samme reelle mulighed 
for at modtage behandling, fordi der ikke er æg doneret af kvinder med 
anden etnisk baggrund end hvide danskere.  Det skyldes den særlige 
lovgivning i Danmark, der udelukkende skaber mulighed for, at kvin-
der, der selv er i behandling, kan donere.  Lovgivningen medfører sam-
tidig som Lisbeth en af lægerne på Humor-klinikken siger, at lægerne 
bliver gidsler for lovgivningen. På den ene side vil de gerne optimere 
parrets chance for graviditet, samtidig vil de gerne skabe mulighed for, 
at ægdonation er mulig og opfordrer par i behandling til at donere til 
andre.  

Lovgivningen er derfor med til at skabe en trafik af patienter, der 
gennemgår behandling i udlandet. Lena og Leif, som vi har mødt, har 
uden tvivl været særdeles heldige. Under interviewet med dem fremgik 
det da også, at de fleste, de havde mødt i sundhedssystemet knyttet til 
graviditeten, havde været overraskede over, at deres kommende ægdo-
nationsbarn var blevet til i Danmark. I sundhedssystemet var man vant 
til, at de børn, der blev født og som var skabt via ægdonation, var ble-
vet til ved hjælp af donationer, der havde fundet sted i udlandet.  

På trods af at ægdonation i Sverige er mulig i dag, og at den 
svenske lovgivning, der trådte i kraft i år 2003, er mere liberal end den 
danske, er der stadig svenske patienter, der søger ægdonation uden-
lands. Det skyldes, at det tager tid at opbygge et donationsprogram, og 
at man i Sverige ikke kan gennemgå ægdonation i privat regi.  

I samspil med de restriktioner, der findes relateret til ægdonation, 
er der også knyttet opfattelser af, hvad æg er. I begge lande doneres æg 
som udgangspunkt på altruistisk vis. I Danmark er der ikke nogen 
økonomisk kompensation for ægdonoren, mens der i Sverige er en 
meget begrænset kompensation, som donoren modtager, men i forhold 
til at ægdonation er et større kropsligt indgreb, er det dog samlet set 
mindre end for sæddonation.  

Hvor sæd som jeg vil beskrive i næste kapitel også skabes som 
produkter til salg, så er vareliggørelsen af æg på Humor-klinikken ikke 
mulig. Det skyldes, at lovgivningen kun tillader donation fra kvinder, 
der allerede er i behandling. De kvinder, der donerer, får efterfølgende 
ingenting for donationen. Det er kun blandt de par, der vælger at tage 
udenlands eller bliver behandlet på privatklinikker, at æg også tager 
form af produkter. Donoræg på Humor-klinikken er derimod en gave, 
der defineres og kategoriseres med udgangspunkt i donorerens fysiske 
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træk. Slægtskab og det niveau hvor naturen under donation mimes, er 
derfor afhængig af de materielle rammer for donation. Her spiller både 
lovgivningen og æggets anderledes morfologi og agens ind på, hvilke 
krav et par, der ønsker at anvende ægdonation, kan stille.  

Det er dog ikke blot par, der har behov for ægdonation, der må 
krydse grænser for at opnå den ønskede behandling. Hvor danske par, 
der drager til udlandet for at anvende ægdonation, gør dette af prakti-
ske grunde, så rejser en del svenske lesbiske og enlige kvinder til Dan-
mark, fordi det her er muligt at få insemination på Alternativet. 

Subversive skabelser 

Jeg har allerede introduceret Alternativet og dets anderledes scenografi. 
Alternativet er en klinik, der gør det muligt inden for lovens rammer, 
for enlige, lesbisk og heteroseksuelle at blive insemineret med donor-
sæd. Samtidig søger nogle par og enlige til klinikken, fordi insemination 
på klinikken ikke medikaliseres. De enlige kvinder, lesbiske og hetero-
seksuelle par kommer fra både Danmark, Sverige og Norge. Det er, 
som jeg beskrev tidligere, en klinik, hvor andre selektionskrav er gæl-
dende for, om de vil inseminere kvinden.  

Kvinden eller parrets evne til at forvalte forældreskab til et do-
norbarn bliver vurderet ud fra journalsamtalen. Samtidig bliver kvin-
dens sygdomshistorie gennemgået i stil med de andre fertilitetskliniker. 
Inden påbegyndelse af inseminationerne skal kvinderne også testes for 
Klamydia, Gonoré, Hiv og Rubella (Røde hunde). Sidst men ikke 
mindst bliver kvinderne opfordret til at få foretaget en ultralydsscan-
ning af en gynækolog for at sikre, at der ikke umiddelbart ser ud til at 
være noget til hinder for en graviditet.  

Vejen til ægskabelsen er lidt anderledes, fordi kvinden, der skal 
gennemgå insemination, ikke nødvendigvis har prøvet at blive gravid 
inden, og derfor ikke ved om det er muligt eller ej. Hun anbefales der-
for at få en henvisning til en gynækolog. Det har rækken af heterosek-
suelle kvinder og mænd i parforhold, som vi hidtil har mødt også gjort. 
For dem er det dog umiddelbart ikke noget problem at få en henvis-
ning, hvis de har prøvet at få børn i et år. Det var det derimod for nog-
le af de enlige/lesbiske kvinder, jeg snakkede med. På trods af at det 
ikke er ulovligt at få foretaget en gynækologisk undersøgelse af en læge, 
så var der nogle læger i Danmark, der fx argumenterede med, at de ikke 
mente at sundhedssystemets ressourcer skulle anvendes til sådan en 
forundersøgelse, før kvinden havde prøvet insemination et vist antal 
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gange. Der var andre som Ingrid fra Sverige, der fortalte, at det havde 
været svært at få en tid hos gynækologen. Hun vidste dog ikke, om det 
hang sammen med, at hun var en enlig kvinde, der ønskede at få et 
barn ved hjælp af donation i Danmark. Der var ingen, der umiddelbart 
sagde til hende, at det at få barn alene var forkert. Til sidst var det også 
lykkedes for hende at blive ultralydsscannet.  

Endelig var der nogle af de kvinder, jeg interviewede, der beret-
tede om, at deres læge havde udtalt direkte, at loven var dybt proble-
matisk på dette felt, fordi den diskriminerer enlige og lesbiske.  

Skabelsen af æg handlede i denne kontekst om adgang til helt 
almindelige forundersøgelser. Viste undersøgelserne, at der ikke umid-
delbart var problemer, blev kvinden insemineret i hendes egen cyklus. 
Eftersom de ikke udfører ultralydsscanninger på Alternativet, anvendte 
de i stedet ægløsningstest til at bedømme, hvornår inseminationen 
skulle finde sted. Kun kvinder, der led af PCO og kvinder over en vis 
alder, opfordres til at blive hormonstimuleret og gå til scanninger hos 
en gynækolog. Det er en foranstaltning, der sikrer mod skabelsen af for 
mange æg. For mange æg der kan føre til flerfoldsgraviditeter, der både 
kan være risicifyldte for kvinden og børnene.  

Den performativitet, der er knyttet til skabelse af æg, kan derfor 
for enlige og lesbiske blive besværlig af andre grunde end for de hete-
roseksuelle par, der er infertile, fordi enlige og lesbiske i lovgivningen 
ikke betragtes som egnede forældre. Det skyldes, at lovgivningen byg-
ger på en diskurs om normalisering gennem naturalisering, hvor det na-
turlige opfattes som heteronormativt. I Sverige, hvor lovgivningen har 
ændret sig siden mit feltarbejde, har man forskudt forestillinger om na-
tur/kultur ved at fastholde, at en familie består af to voksne menne-
sker, der har sex140. I praksis brydes denne diskurs med Alternativets 
eksistens. De mange børn, der er født efter klinikken åbnede, er med 
andre ord blevet til gennem subversive skabelser.  

                                                 
140 Denne pointe har jeg fra Annika Hamruds bog ”Queer Kids”, hvor hun laver en fin 
analyse af det svenske samfunds biologiseringer i slægtskabsopfattelser, se Hamrud 
(2005:33). Hun argumenterer ud fra en e-mail korrespondance med Margareta Hy-
dén, for, at skabelsen af en familie består dels af forældrenes forhold (der inkluderer 
sex) og forholdet til barnet. Normativt er det svært at tænke forældrenes seksualitet 
adskilt fra barnets tilblivelse, hvilket fører til at lesbiske som forældre pga. deres sek-
sualitet defineres som unormale. Den nye svenske lovgivning overskrider denne 
norm, men fastholder, at forældre skal have sex med en anden partner, se Lag 
(1984:1140) ändring införd t.o.m. SFS 2005:443.  
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Opsamling  

I dette kapitel har jeg analyseret ægget som imploderet knude. Ved 
konkret at følge de forskellige former for skabelser af æg på fertilitets-
klinikkerne, har jeg for det første undersøgt hvilken betydning for ska-
belserne ægs agens har for skabelsesprocesserne. For det andet har jeg 
set på, hvilke materielt-diskursive gentagelser af og brud på bl.a. nor-
maliserings- og naturaliseringsprocesser der genereres under skabelser-
ne af æg. For det tredje har jeg undersøgt, hvilken betydning for ska-
belserne de nye skabelsesberetninger, der cirkulerer i fx lovgivning, re-
klamer og i personale og patienters fortællinger om æg har på anven-
delsen af assisteret befrugtning.  

For at synliggøre hvad der sker under ægskabelsen, indledte jeg 
kapitlet med beretningen om den moderne queer jomfru Maria. Da jeg 
så beretningen første gang, oplevede jeg den som umiddelbart overra-
skende, hvilket skyldes at den bryder med naturaliseringsdiskursen. Bil-
ledet har i stedet intertekstuelle referencer til både science fiction, en 
videnskabelig diskurs og kristendommen. Det gør, at den fremhæver 
behovet for tro, håb og kærlighed under fertilitetsbehandlinger.  

Da jeg begyndte at læse skabelsesberetningerne skævt med ud-
gangspunkt i beretningen om jomfru Maria, holdt jeg hurtigt op med at 
se den som anderledes end den performativitet, der finder sted på kli-
nikkerne. I stedet kom den til at fungere som en ”øjenåbner”. Beret-
ningens kompleksitet, de mange mulige læsninger og modsætninger, 
som den mobiliserer, afspejlede sig helt enkelt empirisk i den perfor-
mativitet, jeg havde oplevet på fertilitetsklinikkerne under ægskabelser-
ne. I mine øjne fik den synliggjort, at de skabelser der i praksis finder 
sted, er endnu mere komplekse end beretningen, og at de er i konstant 
forandring. 

Det fascinerende ved at følge skabelserne knyttet til æg er i mine 
øjne den særlige materielle agens, som kombinationen af ægget som 
celle og teknologien åbner op for. Kvindekroppens- og æggets morfo-
logi i kombination med teknologien, etablerer mulighed for særlige 
måder at skabe slægtskab på og forhandle natur/kultur-distinktionen. 
Teknologien gør det muligt at tage æggene ud af kvindens krop. Det 
gør, at opfattelser af hvad biologisk slægtskab er, kan sættes til for-
handling, fordi genetik og biologisk slægtskab i form af at bære en gra-
viditet ikke nødvendigvis længere hænger sammen. Æg vil derfor ved 
en fejltagelse kunne blive forbyttet, og en kvinde kan via ægdonation 
godt blive biologisk mor, selvom hun ikke er genetisk relateret til sit 
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barn. Det er en materiel agens, hvor ægdonation grundlæggende adskil-
ler sig fra sæddonation og synliggør den kropslige asymmetri, mellem 
kvinde og mand, der er på spil under fertilitetsbehandlinger. 

Fordi normalisering ved hjælp af naturaliseringsdiskursen spiller 
en central rolle i den måde grænser for anvendelsen af teknologien sæt-
tes i Danmark og Sverige, var det begrænset, hvor mange ægdonationer 
der fandt sted under mit feltarbejde i begge lande. De teknologiske mu-
ligheder bliver med andre ord ikke anvendt i særlig udstrakt grad. De 
mange skabelsesberetninger, jeg har fortalt, viser dog samtidig, at natu-
raliseringsdiskursen ofte brydes, fordi der er andre diskurser, der også 
spiller en central rolle under den iterative intra-aktivitet mellem de for-
skellige aktører. 

Ligesom i den moderne beretning om jomfru Maria, spillede 
normalisering gennem en videnskabelig diskurs en vigtig rolle. Samtidig 
var den magiske diskurs helt central under følelseskoreograferingen på 
klinikkerne. Hvor teknologien på Service-klinikken i særdeleshed blev 
anvendt til at etablere tryghed, blev mirakeldiskursen under de humori-
stiske performances på Humor-klinikken anvendt i den følelsesmæssige 
koreografi. 

Under anvendelsen af konventionel IVF opstår der dog ofte 
brud i performativiteten, der formes af både den videnskabelige di-
skurs, naturaliseringsdiskursen og den magiske diskurs. Det er brud, 
der sker i mødet med materiel agens i form af humane aktører, kroppe, 
æg, hormonerne eller ultralydsscanneren.  

Det er særligt naturaliseringsdiskursen, der fører til, at patienter 
og personale oplever, at der opstår et brud, og at situationen fx bliver 
absurd eller parodisk. Fordi naturaliseringsdiskursen ofte etableres som 
præmissen for ægskabelsen og legitimerer anvendelsen af teknologien, 
så er den med til at definere, at det er ”unaturligt” og ”unormalt” at 
vælge ikke at få børn eller at være ufrivilligt barnløs. Denne opfattelse 
er også koblet til andre normalitetsopfattelser. Moderskab betragtes 
som vigtig for en voksen kvindes femininitet. Det er normalt med et 
”eget biologisk” barn, og det er normen, at barnet ligner og er af sam-
me etniske og nationale oprindelse som sine forældre.  

Samtidig med at denne hegemoniske diskurs gør assisteret be-
frugtning og salg af Organons hormonpræparater til værdifulde pro-
dukter, så er det samtidig en diskurs, der også performativt materialise-
rer sig som følelsesmæssige frustrationer for infertile og personale på 
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klinikkerne. Det sker fx når personalet oplever, at de skal behandle et 
par, som de ikke mener er forældreegnet. Alternativets praksis synlig-
gør samtidig absurditeten ved, at forældreegnede kvinder ikke har mu-
lighed for behandling i lægeligt regi, pga. deres civilstatus og seksualitet.  

Et andet brud opstår, fordi diskursen både i Danmark og Sverige 
har begrænset ægdonation og herunder etableringen af andre slægt-
skabsrelationer. Sidst men ikke mindst er det en diskurs, der kan gøre 
det svært for nogle par at komme videre, hvis det ikke lykkes for dem 
at få et biologisk relateret barn ved hjælp af behandlingen. 

Ægskabelsernes materielle uforudsigelighed gør samtidig situati-
onen svær at koreografere følelsesmæssigt. Det skyldes, at netop 
ufrivillig barnløshed ikke blot handler om at få børn, men også om at 
normaliteten er knyttet til slægtskabet til barnet, moderskab og en snæ-
ver opfattelse af femininitet og familiekonstruktioner. Ufrivillig barn-
løshed er, med andre ord, nært knyttet til kvindens egen identitet.  

For at kunne koreografere bruddene er der udviklet forskellige 
former for performativitet baseret på andre diskurser, der er med til at 
forme den ontologiske og følelsesmæssige koreografi. Den videnskabe-
lige/kropsmekaniske diskurs benyttes bl.a. som normaliseringsstrategi 
under anvendelsen af teknologien. Derudover kommer mirakeldiskur-
sen til udtryk i meget stor udstrækning. Hvor den videnskabeli-
ge/kropsmekaniske diskurs også brydes i mødet med kvindekroppen 
og æggenes agens som trickster, så kan mirakeldiskursen etablere håb 
og tro på behandlingen, selv når det ser håbløst ud.  

De performative brud, og den måde diskurserne får mulighed for 
at påvirke skabelserne, hænger med andre ord i høj grad sammen med 
de forskellige former for agens, som de forskellige aktører har. Hvor 
kroppe og æg kan fungere som tricksters, har ultralydsscanneren en 
anden materiel agens. Skabelsen af de visuelle repræsentationer, der 
grundlæggende nedbryder natur/kultur-distinktionen, skaber mulighed 
for at reetablere natur/kultur distinktionen ved hjælp af de fortolknin-
ger, som billederne tilskrives af de forskellige humane aktører. Synet af 
repræsentationer af follikler kan få kvinden til at fastholde diskursen, 
der kobler moderskab, æg og femininitet. Manden kan inkluderes i 
skabelsen ved hjælp af en videnskabelig diskurs, der gør æggene inte-
ressante, og lægen kan anvende repræsentationerne under den iterative 
intra-aktivitet med krop, hormoner, æg og livmoderslimhinde. Samtidig 
kan lægen anvende billederne aktivt i den følelsesmæssige og ontologi-
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ske koreografi, der åbner op for mangfoldige skabelser af kvindekrop-
pen, biologisk barn, ikke-barn, donation eller adoption.  

Ved at analysere æg som en imploderet knude bliver det tydeligt, 
at æg ikke bare er noget, der kan skabes ved teknologisk hjælp. De 
mange forskellige skabelsesberetninger fra Humor- og Service-
klinikken viser, hvor forskelligt at natur/kultur-distinktionen forhand-
les, nedbrydes og rekonstitueres i helt konkrete situationer betinget af 
den materielt-diskursive kontekst, som performativiteten kommer til 
udtryk i. Det er skabelsesprocesser, der ligeledes opfattes på forskellige 
måder fra de forskellige positioner, som de mange involverede aktører 
deltager ud fra. 

Som en konsekvens af min analyse mener jeg, at den kritik af as-
sisteret befrugtning, som tidligere feminister har formuleret med ud-
gangspunkt i, at teknologien i sig selv rekonstituerer diskursen om, at 
det er bedst at få biologiske børn, bør nuanceres. Samtidig med, at 
denne diskurs har betydning, brydes den konstant i mødet med den 
materielle agens, der åbner muligheder for at andre slægtskabsrelationer 
opstår, eller skabelsen af ikke-børn.  

Derfor behøver anvendelsen af assisteret befrugtning ikke nød-
vendigvis at føre til, at teknologien konstruerer diskursen, at børn, der 
biologisk er i slægtskab med forældrene er mere ”naturlige” eller ”nor-
male”.   

Min analyse giver indsigt i, at teknologien ikke behøver at være 
med til at skabe en slægtskabsforståelse, der holder fast i betydningen 
af genetisk/biologisk slægtskab. I praksis udfordres og forhandles den i 
mødet mellem kvindekroppens morfologi og agens, de mange teknolo-
gier involveret i IVF og de forskellige diskurser. Ved at understrege 
den kompleksitet, der rent faktisk er under ægskabelsen, synliggøres 
den betydning som den hegemoniske diskurs, normalisering gennem 
naturalisering helt unødvendigt får. Det gør den fordi naturaliseringsdi-
skursen skaber problemer både for ufrivilligt barnløse, enlige kvinder, 
lesbiske, personale, såvel som frivilligt barnløse.  

Samtidig med at jeg er kritisk overfor fremstillingen af kvinde-
kroppen i hormonglasset i beretningen om den moderne jomfru Maria, 
så mener jeg, at den viser, at andre manuskripter kan skrives. Mit ar-
gument er fx, at jomfru Maria-beretningen inkluderer andre familie-
konstellationer end den heteronormative og i stedet for naturalise-
ringsdiskursen bygger den på en blanding af videnskabs- og mirakeldi-
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skursen. Jeg håber derfor, at denne beretning kan inspirere til at forfat-
te beretninger, der ikke blot åbner op for andre familieformer. De 
kunne tilmed inkludere kvinder, der vælger ikke at få børn, eller femi-
ninitet, der ikke knytter sig til moderskab. 

 Alternative skabelsesberetninger, der er relateret til ægskabelsen, 
ville med andre ord kunne skabe rum for, at fertilitetsbehandlinger 
kunne udfolde sig på en mindre smertefuld måde, end de til tider 
kommer til udtryk blandt de kvindelige fertilitetspatienter, når skabel-
sen af æg ikke lykkes.  

I det næste kapitel, hvor jeg følger sæd som imploderet knude, vil 
jeg illustrere, hvordan sæd åbner op for helt andre skabelsesprocesser i 
mødet mellem materialitetens agens og diskurser.  
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Kapitel 6 

Sæd... 

”The money shot” - en indledende hard core por-
nografisk skabelsesberetning om sæd 

Svømmende orange sædceller på en blå baggrund. Det er, hvad jeg ser 
på væggen, da jeg kommer ind ad døren til Vikingebanken, verdens 
største sædbank. Sædbanken dækker både det meste af det danske 
marked, samtidig med at den eksporterer til omkring 50 lande141.  

Da jeg kommer ind, overrasker det mig, at banken mest af alt 
minder om en almindelig beboelseslejlighed, som er blevet bygget lette-
re om. Den virker derfor ikke særlig stor. Der er et åbent kontorland-
skab, hvor sælgere og sekretærer sidder. Til donorerne er der et rum 
med et erotisk billede på væggen, og der ligger pornoblade til fri afbe-
nyttelse. Selve laboratoriet er lille og på trods af, at det er afskærmet 
med en væg, er det stadig en del af det åbne kontorlandskab og entre-
en. Derudover virker det på ingen måde videre højteknologisk. Med 
undtagelse af tankene, hvor sæden bliver opbevaret, så er der umiddel-
bart ikke nogle instrumenter eller teknologier, som jeg ikke har været i 
nærheden af, mens jeg gik på gymnasiet. 

Sekretæren, der byder mig velkommen, tager mig med til mø-
de/personalerummet, hvor jeg i en lille gang ved siden af kan hænge 
mit overtøj. På det white board, der hænger i lokalet, er der en tegning 
der overrasker mig endnu mere end størrelsen af banken. Det er en 
tegning, af en erigeret penis, der ejakulerer ned i et reagensglas. Sekre-
tæren virker en anelse pinlig berørt, samtidig med at hun ikke kan hol-
de smilet tilbage fra mundvigene. Da jeg ser den, kan jeg derfor ikke 
lade være med at starte med at fnise med hende. Det kom fuldstændig 
bag på mig, at jeg ville møde billeder af donorernes kropsdele, ikke 
mindst i form af deres kønsorgan.  

Sekretæren forklarer mig, at tegningen skyldes, at de har brug for 
en reklame, der skaber opmærksomhed, når de er på fertilitetsmesser. 
Normalt har de en stand, hvor de reklamerer for deres produkter, men 

                                                 
141 Dette tal er steget de sidste år. I 2002, da jeg startede med at indsamle materiale, 
solgte de til ca. 35 lande.  
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de har oplevet, at deltagerne ikke opfatter, at deres hovedfunktion er at 
være en sædbank. Det skyldes, at de også sælger sædrelaterede produk-
ter, og at det er dem, der har ligget fremme og skabt opmærksomhed 
på messerne. Derfor har de set sig nødsaget til at udvikle en reklame, 
der tydeliggør, at de sælger sæd.  

Tegningen af penisen er en skitse til den reklamelampe, som de 
overvejede at lave. Ideen var, at penisen skulle udformes i neon, og 
hvert 10 sekund skulle den hænge slapt ned, hvorefter den langsomt 
ville erigere og ende i en udløsning af sædceller. En ejakulation af sæd, 
der ville komme ud som lysglimt, der ville rende ned i reagensglasset, 
for videre at sprede sig ud over gulvet, som om det spredte sig ud over 
hele verden.  

Hele den dag kunne jeg ikke lade være med at undre mig over, 
hvordan mennesker fra hele verden, der arbejder med fertilitetsmedi-
cin, ville modtage sådan en lampe. Ville de føle ubehag, vrede, more sig 
eller blive interesseret i produktet, når penisen ændrede form, erigerede 

og sprøjtede de lysende sædceller ud? Jeg begyndte at undre mig over, 
hvorfor det er så svært at fortælle skabelsesberetninger om sæd, uden 
at det bliver vulgært. Spørgsmålet er, om det skyldes, at vi ikke er vant 
til at se visualiseringer af erigerede peniser, udover dem vi ser i porno-
grafi, hvor det er ”money shotet” (en erigeret penis der ejakulerer), der 
definerer hard core porno? Eller er det, fordi en person med en vild 
analytisk opfattelsesevne, hurtigt kan ende med at se logoet som et 
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tegn på, at banken forsøger at brande sig som en omnipotent gudelig-
nende fallos, der er i stand til at fertilisere hele verden?  

Da jeg besøgte det årlige møde på ”The European Society of Human 
Reproduction and Embryology” (ESHRE) ca. 1½ år senere, sommeren 
2003, var jeg derfor nysgerrig efter at se, om lampen faktisk var blevet 
udviklet. Det var den. Dog havde den endelige lampe fået en lidt an-
derledes udformning, end jeg havde set på sædbanken tidligere. Lam-
pen hang på et bagtæppe med fire glade babyer. Den var udformet som 
et vægophæng og var en kombination af lamper og billede.  

 I stedet for at være en neonlampe var den erigerede penis tegnet 
i tværsnit som en medicinsk anatomisk tegning. Herfra bliver sæden 
konstant ejakuleret i form af små blinkende pærer, der sidder hele vejen 
ned til reagensglasset, hvor man kan se små glade smilende sædceller 
svømme rundt.  

Læser man det som et kontinuerligt “money shot”, en pornogra-
fisk beretning, der er indskrevet i visualiseringen af den erigerede penis 
og de glade sædceller, kan man argumentere som Linda Williamson gør 
i sin analyse af pornografiske film, at: 

“Perhaps in the money shot’s repeatedly inflated, “spending” penis 
we can see condensed all the principles of late capitalism’s pleas-
ure-oriented consumer society: pleasure figured as an orgasm of 
spending; the fetish not simply as commodity but as the surplus va-
lue of orgasm.” Williamson (1989:108) 

Laver man en skævlæsning af lampen og ser den som en pornografisk 
beretning i ”hard core” kategorien, er sæden ikke blot tegn på penge, 
eller en vare, det er også et tegn på maskulinitet, virilitet og kan ses 
som et overskydende værdifuldt seksuelt biprodukt. Via den medicin-
ske afbilledning af den erigerede penis bliver det pornografiske ”money 
shot” dog objektgjort og forsøgt kulturelt legitimeret ved hjælp af det 
medicinske billede.  

I denne skævlæsning, der viser, at sæd ikke blot er menneskelige 
celler, åbnes der op for at stille helt andre grundlæggende spørgsmål 
som: Hvad er sæd, og hvordan defineres sæd? Udviklingen af lampen 
synliggør med andre ord, at sæd som imploderet knude skabes på an-
dre måder end æg. I dette kapitel vil jeg derfor som i det forrige om æg, 
svare på: Hvilken betydning har sæds agens for skabelsesprocesserne? Hvilke ma-
terielt-diskursive gentagelser af og brud på bl.a. naturaliserings- og normaliserings-
processer genereres under skabelser af sæd? Hvilken betydning for skabelserne har 
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de nye skabelsesberetninger om sæd, der cirkulerer i fx lovgivning, reklamer og i per-
sonale og patienters fortællinger om anvendelsen af assisteret befrugtning?  

For at svare på spørgsmålene vil jeg først indlede med at under-
søge, hvordan sæd fremstilles som ikon, for derefter at følge skabelsen 
af sæd og de performances og den performativitet som kommer til ud-
tryk i relation til sæden på sædbanker, fertilitets- og inseminationskli-
nikker. Eftersom manden ikke som kvinden går igennem en cyklisk 
behandling, følger jeg i stedet sæden ved, at analysere den række af 
valg, der er koblet til mandlig infertilitet.  

Sæd som ikon 

I det tidligere kapitel om æg analyserede jeg, hvordan skabelsen af æg 
opstod i mødet mellem materiel agens og diskurser. Ved at indlede det-
te kapitel med en hard core skabelsesberetning, påviser jeg allerede, at i 
skabelsen af sæd, er der helt andre diskurser på spil. Hvor ingen af æg-
beretningerne umiddelbart kunne læses ved hjælp af hard core porno 
genren, så er sæd som ikon og kropsvæske seksualiseret.  

I den pornografiske beretning går sæden fra at være lysende pæ-
rer, der symboliserer kropsvæske, til at være små glade sædceller med 
ansigter, der kan læses som de mange mulige børn. På trods af, at sæd-
cellerne er knap så seksuelt konnoterede, når de som parodi svømmer 
rundt i reagensglasset med deres antropomorfe glade ansigter, så findes 
der en kobling. Den pornografiske beretning udpensler forholdet mel-
lem den seksualiserede kropsvæske og de aktive børneskabende sædcel-
ler.  

Den pornografiske beretning kan derfor samtidig være med til at 
give en god forklaring på, hvorfor Sara, der arbejder på Service-
klinikken, som tidligere nævnt med et skævt smil beretter, hvordan de-
res logo med den svømmende sædcelle bliver betragtet som ”frækt” af 
en del af patienterne. På trods af at Service-klinikkens logo ikke siger 
noget om, hvor sædcellen kommer fra, så er sædcellen til dels stadig 
koblet til sæd som kropsvæske og ses som et seksuelt biprodukt. Som 
jeg diskuterede i kapitlet om æg, er æg og sæd derfor kønnet på forskel-
lige måder, fordi sæd konnoterer en aktiv seksualitet.  

Denne kobling mellem sæden som ikon og sæd som kropsvæske 
blev ligeledes tydelig i en af de andre souvenirs – en sædcelleflaske med 
indhold - jeg havde med hjem fra ESHRE konferencen. Sædcellen, der 
er ca. 10 cm lang, har et plastikhoved med et smilende ansigt og en 
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spjættende hale i gennemsigtigt plast. Inden i kan man se en flydende 
beige væske. Det kræver ikke megen fantasi at forestille sig, hvad væ-
skens indehold (Baileys) skal forestille at være.  

Som mange andre artefakter, der blev uddelt på konferencen, så 
krævede denne, at man skulle arbejde lidt for sagen. Man skulle næsten 
have troet, at det firma, der delte dem ud, havde hørt om mit projekt 
med at følge æg, sæd og embryoner rundt på sædbanker og fertilitets-
klinikker. For at få udleveret sædcellen skulle man nemlig rundt på 
konferencen til deres tre stande og svare på spørgsmål. Sammen med 
en laborant og en sygeplejerske fra Service-klinikken, gav jeg mig fni-
sende og med stor entusiasme af sted på jagt efter sædceller. Jeg tror 
ikke blot det var mig, men også mine kumpaner, der både fandt sædcel-
lerne fascinerende, morsomme og en anelse abjektale og frække pga. 
den humoristiske kobling mellem den antropomorfe sædcelle og væ-
sken, der var til at drikke.  

I modsætning til ægget, der udelukkende bliver afbilledet som en-
lige celler, kan sæd både afbilledes som væske og celle. På trods af de to 
eksempler, er der ingen tvivl om, at det mest almindelige er, at sæden i 
reklamemateriale tager form som enkeltstående celler enten svømmen-
de for sig selv eller i romantisk møde med ægget.  

Grunden til, at det bliver så oplagt at læse lampen skævt ind i en 
pornografisk kontekst, er, at netop denne skævlæsning tydeliggør, at 
sædcellen som ikon er koblet til den mandlige kropsvæske og seksuali-
tet. Med udgangspunkt i forskellene på hvordan æg og sæd ikonogra-
fisk bliver fremstillet er der også en sammenhæng med den specifikke 
agens som skabes af kønsdimorfismen – sæd kender vi fra den seksuel-
le akt, mens det kvindelige æg ikke er synligt i en seksuel kontekst.  

Alligevel virkede logolampen bizar på mig, fordi seksualiteten, vi-
rilitet og fertilitet her knyttes sammen i skabelsen af et produkt til infer-
tile mænd. Samtidig med at sæd er et seksuelt produkt, så er produktio-
nen af sæd som kropsvæske ikke det samme som fertilitet. Ved at 
fremhæve donorernes libido og maskulinitet konstrueres den infertile 
mand som mindre maskulin. Derfor kan jeg stadig fundere over, om 
lampen har været med til at skabe et øget salg. Samtidig er beretningens 
parodiske fortællestil ment humoristisk. Det bliver den ikke mindst, 
pga. kropsvæskens forvandling til de små antropomorfe sædceller med 
glade ansigter, en forvandling som ligeledes er pointen i sædcellen med 
Baileys. 
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På fertilitetsklinikkerne spiller sæd i praksis en anden rolle, og der 
er ingen tvivl om, at særligt laboranterne gik op i sæd som ikon og væ-
ske. Sæd er som æg en af hovedrolleindehaverne i deres arbejde, hvilket 
også på Service-klinikken har fået dem til at dele deres arbejde op i en 
æg- og sædside, som laboranterne skifter mellem. Den laborant, der er 
på sædsiden, er hende, der tager hånd om at bearbejde sæden ved hjælp 
af medierne, så den bliver renset. Under disse processer sorteres de cel-
ler fra, der ikke bevæger sig. Når prøven er færdigbehandlet, undersø-
ges kvaliteten, en bedømmelse der foretages visuelt gennem mikro-
skop. Derfor spiller visualiseringen af sædcellen en helt central rolle 
under den performative intra-aktivitet, der er med til at skabe de sæd-
celler, der skal anvendes til befrugtningerne.  

Da jeg spurgte til, hvordan sæden skal se ud, for at den vurderes 
til at være af en god kvalitet, forklarede Vivianna, at de særligt kigger 
på, om den kan bevæge sig: 

”...det siger ikke så meget om indholdet, for man kan jo ikke se så 
meget om DNA'et på ydersiden. Men man bilder sig nok ind alligevel, 
at har den en god motor og den kan svømme den her distance, så 
tilhører den i hvert fald nogle af de bedste. Men det er jo et utroligt 
mysterium, og der er heller ingen som ved, hvem som er bedst. Men 
deponerer man 20 - 80 millioner sædceller i skeden per milliliter, og 
bagefter kigger efter, hvor mange, der er kommet op til æggelede-
ren, så er der måske 100 deroppe. Så kroppen har jo en enorm 
egenselektion, og der ved man jo ikke, hvad det er, der gør det. Så 
for at være på den sikre side, så tilsætter vi 50.000 sædceller per 
æg, og håber, at der deriblandt findes nogle, som egner sig til det 
her formål. Så der er ingen, som ved det. Det er en stor hemmelig-
hed.” 

Sæd som ikon spiller også en rolle i den måde, laboranterne intra-aktivt 
relaterer og performer i samspil med sæden, og herved er med til at 
skabe den. Samtidig med at det visuelle har en betydning for, hvad de 
mener er gode og dårlige sædceller, så forklarer Vivianna samtidig, at 
det visuelle egentlig ikke siger noget om, hvad der er inde i cellen. De 
kender ikke til DNA’et.  

Eftersom intra-aktiviteten hovedsageligt foregår ved at laboran-
terne kan se sædcellerne, er det de visuelle repræsentationer, de i prak-
sis forholder sig til. Når de i laboratoriet udfører konventionel IVF, så 
tilfører de sædceller nok til, at de mener, der er nogle, der ikke blot ser 
rigtige ud, men ligeledes er en af dem som ægget reagerer på.  
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Som Vivianna forklarer, har selve kvindekroppen formodentlig 
også en agens, der spiller ind i den selektion, der finder sted i mødet 
mellem krop, æg og sæd. For Vivianna er der ingen tvivl om, at disse 
tanker om, hvad der ligger bag det visuelle og det umiddelbart ikono-
grafiske, er noget af det, der gør det spændende at deltage i performati-
viteten på laboratoriet. Hun fascineres af de betydninger, som også lig-
ger bag eller er koblet til det visuelle og ikonografiske. Følgende tekst 
er et direkte citat, som jeg læser skævt ved at sætte det op som et 
”digt”: 



216 

 

Helt unik 

Jeg mente da jeg startede med 
dette, at man generaliserer for 
meget, at et æg er et æg  
og en spermie en spermie,  
men så ser man ikke det fantasti-
ske som findes i det. 

 

At hver eneste spermie,  
hver eneste spermie,              
hver eneste æg  
er helt unikt  
med sin egen værdi. 

 

Og præcis sådan er det jo også  
med hvert eneste menneske. 
Der findes ikke  
et andet menneske der er lig    
den anden.  

 

Ikke engang tvillinger er det,  
selvom du har så at sige enægge-
de tvillinger,  
så findes der altid en lille forskel  
fra et æg til et andet.  

 

Og det tror jeg gør,  
det er så fascinerende hver gang 
der bliver noget  
af præcist dette.  
Jeg tror det er det… 

Baileys sædcelle og gummi sædcelle  
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Ved at lave en skævlæsning af det direkte citat, opstår der nye forståel-
ser og meninger om det ikonografiske og relationen mellem hvordan 
Vivianna mener, æg og sæd beskrives, og det liv, det kan skabe.  

I ”digtet” sammenlignes æg og sædceller med mennesker, her-
iblandt enæggede tvillinger. Denne sammenligning skaber den meto-
nymiske relation, der findes mellem æg, sæd og mennesker. Ved at an-
vende metaforen enæggede tvillinger får hun understreget det unikke 
ved æg og sæd. Æg og sæd får en anden betydning, på trods af, at de 
udvælges ud fra visuelle opfattelser, - de skal være pæne på en standar-
diseret måde. En sædcelle er ikke en sædcelle er ikke en sædcelle... 

De mange gentagelser af spermie og æg er med til at understrege 
Vivianas engagement og fascination af kønscellerne og den betydning, 
som de har som enkeltstående celler, og de mulige liv, de kan udvikle 
sig til. Dette er en fascination, som hun i sidste vers pointerer, da hun 
udtrykker, at det er denne lille mulige forskel, der er fascinerende. Vi-
vianna, der til hverdag arbejder med æg og sæd ud fra standardiserede 
forestillinger om, hvordan de skal se ud, fastholder samtidig sit følel-
sesmæssige engagement. Det gør hun ved under sit arbejde at forstå de 
kulturelle betydninger, som æg og sæd er bærer af i form af, at de også 
konnoterer det unikke liv – det unikke menneske. En opfattelse, der 
spiller sammen med den pornografiske skabelsesberetnings antropo-
morfe celler som sædbanken anvender som reklame.  

Sæden kan i praksis være kommet til fertilitetsklinikken på en 
række forskellige måder. Den kan være skabt via ejakulation, være ble-
vet sendt nedfrosset og leveret med Fedex, eller komme fra en operati-
on af testiklerne. Uanset hvordan sæden er kommet til laboratoriet, så 
gennemgår den forskellige behandlinger, inden den skal møde et æg i 
forsøget på at forme et embryon.  

Skabelsen af sæd er med andre ord også en teknologisk proces, 
der i sig selv nedbryder distinktionen mellem natur/kultur. Samtidig 
bliver sæd som ikon, som ægget naturaliseret med hjælp af kønnede 
konstruktioner. I tilfældet med sæden kobles det nært til seksualitet, 
fordi sæd er et seksuelt biprodukt, men det betyder ikke, at infertilitet 
hænger sammen med manglende virilitet og maskulinitet. Diskursen, 
der normaliserer ved hjælp af naturaliseringer, er således med til at kon-
struere en ensidig forståelse af maskulinitet, der kan blive problematisk 
for infertile mænd.  
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 I det følgende afsnit vil jeg gå nærmere ind på, hvordan de kul-
turelle forestillinger får betydning i mødet med den materielle agens 
under de performances, der finder sted på fertilitetsklinikker og sæd-
banker. 

Skabelser af sæd på fertilitetsklinikkerne 

Konstruktion af slægtskab, normalitet og det naturlige på 
Service- og Humor-klinikken  

På trods af, at skabelsen af sæd til fertilitetsbehandling oftest sker 
uproblematisk, er skabelsen af sæd og de skabelser, der er knyttet til 
sæd, mere komplicerede end som så. Alligevel er den mest almindelige 
beretning om skabelsen af sæd på Service- og Humor-klinikken, at 
manden producerer sin prøve ved at ejakulere:  

”Det er morgen og jeg står sammen med laboranten og en sygeplejerske og venter på, 
at mændene til de kvinder, der skal have taget æg ud, kommer og leverer deres sæd-
prøver i sædskabet. Efter manden er gået, kigger sygeplejersken på glasset og siger 
skælmsk noget lignende ”ja, så er det man kigger i glasset og tænker: der var ikke 
meget.” Vi griner og en af laboranterne fortæller, at hendes mand havde været på et 
kursus, hvor kursusholderen fortalte en anekdote om, hvordan han velvidende at 
han havde fået besked på at sædprøven max måtte være en time gammel, når den 
blev afleveret på fertilitetsklinikken, havde lavet den hjemme og havde siddet og haft 
det skidt med det i en bus med sæden inden for frakken i to timer. Men det der med 
at forsøge at levere en prøve på klinikken, havde ikke lige været sagen. Vi griner 
igen.”  

På klinikkerne og sædbankerne er der forskellige praksisser, der er kob-
let sammen med scenografien og performative forventninger til mæn-
dene. På Humor-klinikken forudsætter man, at mændene helst vil pro-
ducere den hjemme, mens man på Service-klinikken er optaget af, at 
sæden skal være så frisk som muligt. De foretrækker derfor, at manden 
producerer den på klinikken. Da de samtidig har en anden scenografi i 
form af hotellignende værelser med eget toilet, så er scenografien sat til 
at dette er muligt.  

Alle ved, det ikke nødvendigvis er så let, og både Humor-
klinikken og Service-klinikken har mulige performative tilgange og tek-
nikker, hvis mandens krop pludselig reagerer som en trickster. På Hu-
mor-klinikken anvender de fx Viagra, mens de på Service-klinikken gi-
ver mulighed for, at manden kan komme en anden dag og levere sæd 
uden pres og evt. få det frosset ned. På den måde kan de på laboratori-
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et have en back up, hvis manden ikke kan på dagen. De har også et par 
pornoblade liggende, som manden kan anvende ligesom på Vikinge-
banken.  

Hvor pornografi som nævnt i indledningen betragtes som en 
nødvendig sædskabende teknologi på den danske sædbank, er seksuali-
teten mindre synlig på klinikkerne. Det kommer hovedsageligt frem, 
som jeg beskrev i det forrige kapitel, når det vurderes, at parret har in-
terne problemer og er kørt seksuelt trætte pga. fokuset på at forsøge at 
opnå en graviditet. Et af de andre tidspunkter sæd som seksuelt pro-
dukt kommer til udtryk er, hvis manden ikke kan skabe sæden kort for-
inden kvindens ægudtagning. For langt de fleste mænd lykkes det dog 
at skabe de nødvendige sædceller på denne vis, og findes der sædceller i 
mandens ejakulat, er dette den gængse måde at skabe sæd på.  

Det grundlæggende spørgsmål er ikke, hvordan sæden bliver 
skabt, men hvilken teknologi, der kan anvendes ved mandlig infertilitet. 
Ud over muligheden for at vælge at leve uden børn eller at adoptere 
findes valg mellem insemination med mandens sæd og IVF, som jeg 
indtil videre har beskrevet. ICSI bygger på IVF, men her vælger labo-
ranten sædcellen og injicerer den ind i ægget via en lille pipette. Denne 
teknologi anvendes, når det vurderes, at der ikke er nok sæd til at be-
frugte æggene. Først hvis der ikke er nogen sædceller i ejakulatet, udfø-
rer man PESE/TESA, hvilket er et større eller mindre operativt ind-
greb, hvor man tager sæd ud fra testiklen, for derefter at udføre ICSI. 
Sidst men ikke mindst kan donorsæd tages i brug.  

Valg af teknologien formes både af diskurser men også materiali-
tetens agens. Ved mandlig infertilitet er de performative handlinger of-
te under forhandling både blandt patienter og personale. I disse situati-
oner eksisterer spørgsmålet om grænser om normalitet, det naturlige, 
slægtskab og maskulinitet. Det er grænser, der ofte bliver udfordret og 
omforhandlet, forhandlinger og diskussioner, hvor også forestillinger, 
beskrivelser og diskussioner om sædceller spiller en rolle. Opfattelser af 
natur/kultur-distinktionen er med andre ord under konstant mulig for-
andring. I det følgende afsnit vil jeg diskutere, hvordan det kommer til 
udtryk.  

Valg af teknologi 

På informationsmøderne jeg har beskrevet, var fokuset på den kvinde-
lige cyklus, hvilket skyldes, at skabelsen af æg er det, der anvendes mest 
tid til på fertilitetsklinikkerne. Ægskabelsen kommer ikke mindst i fo-
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kus, fordi den kræver, at parret – særligt kvinden – forstår hvordan hun 
skal tage hormonerne. De instrukser, som sygeplejerskerne giver i, 
hvorledes man som par skal performe under skabelsen, er derfor i sær-
lig grad knyttet hertil. Det var også tilfældet med Anne og Peter, der 
med deres beretning gav rum for en følelsesmæssig katarsis i det store 
auditorium under Humor-klinikkens halvårlige møde.  

Derudover skyldes det, at den form for ontologisk koreografi, 
som de tog del i, handlede om Annes krop. Her blev skabelsen af ikke-
barn eller adoptivbørn set som de alternative skabende muligheder, der 
var til stede. Eftersom det i deres tilfælde ikke handlede om, at de 
manglede æg eller embryoner, kom ægdonation ikke på tale. Derimod 
var ægdonation den eneste mulighed for Leif og Lena, hvis de skulle 
have et barn ved hjælp af assisteret befrugtning. Når der er tale om 
mandlig infertilitet, er der dog ofte flere teknologiske hjælpemidler, der 
kan tages i brug.  

Eftersom man på Humor- og Service-klinikken ikke har samme 
adgang til teknologierne, er der ikke de samme scenografiske og koreo-
grafiske muligheder for skabelse på de to klinikker. Det skyldes, at man 
på Service-klinikken ikke kan anvende donorsæd og donoræg i behand-
lingen, da det ikke er lovligt på privatklinikker i Sverige. Donationer fo-
retages kun i det offentlige regi. 

På trods af at IVF i tilknytning til human anvendelse oprindeligt 
blev udviklet til at overkomme den kvindelige infertilitet, så åbnede 
den efterfølgende teknologiske udvikling kort tid efter op for, at man 
fandt metoder egnet til at overkomme mandlig infertilitet. I 1992 blev 
det første barn født ved hjælp af ICSI teknologien, hvor embryoner 
skabes ved at laboranten injicerer ægget med en sædcelle142. Efterføl-
gende blev PESA/TESE-teknologien udviklet. PESA/TESE foregår 
enten ved at man, med en nål tager en biopsi eller man skærer testiklen 
op og udtager en prøve fra selve testiklen.  

Efter at have opholdt mig på både Service- og Humor-klinikken, 
synes det som om, at det er de teknologier som laboranter, læger og sy-
geplejersker i praksis har haft de største overvejelser omkring at arbej-
de med og introducere. Samtidig spiller overvejelser over betydningen 
af sæddonation en central rolle. Valgene mellem teknologierne blev 
derfor beskrevet lidt forskelligt. De forhandlinger og overvejelser, der 

                                                 
142 I følge Laborie blev ICSI i relation til hamstre udviklet og anvendt i 1976, på ka-
niner i 1988, køer 1990, mennesker i 1992 og mus i 1994, se Laborie (2000:285).  
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finder sted, når det teknologiske valg skal tages, er nært knyttet til op-
fattelser af, hvordan natur/kultur-distinktionen skal forstås, og hvor-
dan den diskursivt formes af forestillinger om etnicitet, køn, slægtskab 
mv.  

Under mit interview med Lisbeth, der er læge på Humor-
klinikken, forklarede hun, at målet under en behandling altid er, at de 
anvender den teknologi, der er nemmest, har færrest bivirkninger, op-
vejet med chancen for at få et barn. Som hun følgende beskriver det, 
bliver dette dog mere komplekst, når der er tale om mandlig infertilitet, 
fordi der her etableres og overskrides grænser i de performative pro-
cesser undervejs.  

” Hvis man tager manden først, og der er en ekstrem dårlig sædkva-
litet, så er der to muligheder: Enten at lave reagensglasbehandling 
med mikroinjektion eller donorinsemination. Donorinsemination er 
nemt for kvinden, fordi det er en ustimuleret cyklus, og hun kommer 
ind og bliver insemineret måske 1-2-3 gange. Men vejet op mod den 
anden mere tunge behandlingscyklus, hvor man tager en sædcelle 
direkte og putter ind i ægget, det er en langt tungere behandling, 
hvor chancen for graviditet dog fortsat er høj. Det er de to behand-
lingsmuligheder, man står overfor, men hvor det er parrets valg, fordi 
det er parret der skal have det barn, der måske er afstedkommet 
med en fremmed donor, og det er det barn de skal leve med. Så det 
er dem, der ud fra de ting, jeg lige har ridset op, så vælger behand-
ling. Og langt de fleste, de vælger jo den tunge, fra kvindens side 
tunge hormonbehandling for at få det genetiske barn sammen. Men 
så kan det jo så være senere, når man har gennemgået tre- fire- fem 
-seks behandlinger, at man så siger, nu tror jeg alligevel, at nu vil vi 
godt prøve det andet. Så en beslutning taget på et tidspunkt kan jo 
flyttes. Og det vil man jo opleve, både som behandler at ens græn-
ser flytter sig, og så at patienterne oplever det, eller parrene oplever, 
at den holdning, de har til tingene første gang, ikke nødvendigvis er 
den holdning, de har et halvt år senere.” 

De performative skabelsesprocesser, der er relateret til mandlig inferti-
litet, vækker til dels andre spørgsmål end kvindelig infertilitet. Som 
Lisbeth beskriver, så er det koblet op om en række personlige grænser, 
der konstant er til forhandling. Hun nævner, at det for det første hand-
ler om at kvinden på trods af, at hun er fertil, er nødsaget til at gen-
nemgå hormonbehandlinger. For det andet handler det om spørgsmå-
let om slægtskab, og hvordan parret stiller sig til, hvis barnet genetisk 
set ikke relaterer til manden. 
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Hendes pointe er, at for et par er det muligt, at de har et stærkt 
ønske om at få et ”genetisk eget barn”, men efter gentagne behandlin-
ger, der ikke har ført til graviditet, kan det meget vel ende med, at de 
ændrer deres holdning. Det kan åbne op for, at de i stedet vælger at få 
børn ved hjælp af donorinsemination. Hun understreger samtidig, at 
disse overvejelser ikke blot er noget nogle patienter gennemgår. Som 
behandler stilles hun ligeledes over for valg, der har ændret hendes 
grænser. Med andre ord skaber materialitetens agens brud i de diskur-
ser, der fastholder betydningen af at få et ”biologisk eget barn”.  

Det at få sit eget biologiske barn bygger på den hegemoniske di-
skurs normalisering ved hjælp af naturalisering. At den er hegemonisk 
kommer til udtryk i den performativitet, der opstår i mødet mellem pa-
tienter og lægen. Her bliver det taget for givet, at det genetiske slægt-
skab er det væsentligste kriterium for valg af behandlingsmetode. Det 
oplevede jeg under mine observationer. Det bliver også understreget af 
sygeplejersken Gitte. Under mit interview med hende, fortalte hun, at 
et par sjældent bliver sat overfor valget mellem anvendelsen af donor-
insemination og anvendelse af ICSI. Selvom man ikke ved, om drenge-
børn kan risikere at arve mandens infertilitet, vurderes teknologien som 
en sikker behandlingstilgang: 

”Gitte: Jeg hører mere har manden dårlig sædkvalitet.- At man siger: 
”Vi kan gå ind og lave ICSI”, og så forklarer man metoden, og som 
regel ikke mere på dette tidspunkt. Først under graviditetsscannin-
gen informerer man parret om, at man tilbyder fosterdiagnostik, når 
der er anvendt ICSI befrugtning.  

Stine: Hvad synes du om det? 

Gitte: Altså at de ikke bliver sat overfor den valgmulighed? Ja, på et 
eller andet plan så burde de jo, men det kan også være, at de dybest 
set godt ved det inden da. Nogle par spørger, og så fortæller man, at 
der er en mulighed for at arve mandens nedsatte sædkvalitet, men 
jeg oplever ikke, at parrene bruger den information, og i stedet så 
vælger donor.” 

På trods af at Gitte beskriver, at man mener, at infertilitet kan nedarves 
via anvendelsen af ICSI, så foretrækker de fleste et ”eget biologisk 
barn” frem for et barn, der er blevet til via donorsæd. Samtidig under-
streger hun også, at i de tilfælde hvor parrene spørger og får indsigt i at 
infertilitet menes at være arvelig, da reagerer parrene ikke. De fleste 
ender med at prioritere, at få et barn, de begge biologisk set er knyttet 
til.  
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Både patienter og personale performer med andre ord biologisk 
slægtskab som det mest betydningsfulde, når valget står mellem de for-
skellige teknologier. På Humor-klinikken er der dog pga. at teknologi-
erne eksisterer side om side, mulighed for at vælge og ændre holdning 
undervejs.  

På Service-klinikken stilles spørgsmålet ikke op på helt samme 
måde. Her vægtes spørgsmålet om sædkvalitet i valget af teknologi. 
Carl, der er læge, fortæller mig, at muligheden for sæddonation findes, 
men de sender sjældent par til behandling med donorinsemination. De 
mener at have så gode resultater med kombinationen af IC-
SI/PESA/TESE, at hvis der er sædceller, så er sæddonation ikke et li-
geværdigt alternativ. Derudover mener de, at man generelt har for dår-
lige resultater med insemination. Det er et andet argument for, at de 
ikke diskuterer muligheden, eftersom de mener, succesraterne med IVF 
er betydeligt bedre. Det er en position, som adskiller sig fra den, der er 
på Humor-klinikken, hvor man altid anvender insemination med part-
nerens sæd tre gange, hvis grunden til infertilitet ikke kan findes. 

Det er dog ikke fordi, at de mænd eller par, der kommer på Ser-
vice-klinikken, ikke sætter spørgsmålstegn ved ICSI-teknologien og 
mandens sæd ved nedsat sædkvalitet. Det fortæller Carl, der er læge på 
Service-klinikken. Han beretter, hvordan sådan et spørgsmål oftest er 
koblet med de beskrivelser af mandens sædceller, parret har fået under 
forudgående undersøgelser, før de kommer på klinikken. Beretningerne 
bygger ofte på visualiserede beskrivelser af sædcellerne. Derfor er de 
også bærere af de diskurser, der er knyttet til sæd som ikon, hvilket gør, 
at sæd bliver relateret til forestillinger om normalitet og maskulinitet.  

Carl fortæller, at han aldrig har oplevet at patienter valgte sæddo-
nation, hvis ikke der var tale om, at der slet ikke var nogle sædceller. I 
de tilfælde oplever han samtidig at parrene ofte vælger adoption i et 
ønske om, at de biologisk set skal være ligestillet i forholdet til barnet. 
Denne holdning støtter han ligeledes selv. Under interviewet med ham 
fremstillede han en sådan situation dramatisk som et ”one man show” 
med flere stemmer og starter først med at gengive patienten:  

”Patient :”Det er måske bedre at anvende donorsæd, der er rask...” 

Carl: ”Jamen dine sædceller er også raske. Kan man klare den her 
første del, så er dine sædceller præcis lige så gode.” 

Stine: Har du haft de diskussioner med dem? 

Carl: Ja da og da siger jeg:  
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”Glem det, det er ikke dårlige sædceller du har.”  

Altså, der findes jo mange, der beretter sådan nogle ting:  

Patient: "Ja du ved, jeg var hos en læge, og så sagde han”: 

Fremmed læge:" Jaaa, du har få sædceller, og de bevæger sig dår-
ligt, og de er pæreformede"  

Patient: "- forfærdeligt!" 

Fremmed læge: "Dine sædceller, de kan ikke svømme"  

Patient: "- Kan de ikke svømme, hvorfor ikke det, hvor trist!"  

Carl: De siger en masse ting. 

Fremmed læge: "Dine sædceller ser mærkelige ud."  

Carl: Eller  

Fremmed læge: "Du ved, du havde ikke en eneste normal sædcelle".  

Carl: Først må man forsøge at forklare for dem, hvad der egentlig 
menes med dette, og så må man klappe dem på skulderen og sige: 
”Du, de er helt ok, altså" 

Og så du ved:  

Patient: "- Åh hvor skønt, altså jeg har gået og tænkt, jeg klarer ikke 
det her, fordi mine sædceller ser ud som pærer det går ikke, jeg har 
ikke en eneste normal sædcelle, jeg er unormal."  

Carl: Øj øj øj...der er blevet sagt så meget, der er problematisk og for 
dårligt!  

Det bryder et stort sår op hos dem...  

Det kommer kvinder også ud for.... 

Men der er mange mænd, der fortæller om det.” 

Læser vi citatet som Carls ”one man show” med mange stemmer, får 
han iscenesat, hvordan sædcellerne i disse situationer kan blive kon-
strueret som monstrøse hovedpersoner, der er bærere af en unormali-
tet, der relaterer både til manden og det mulige barn. Den performance 
af den monstrøse sædcelle som manden tidligere har stødt på, forsøger 
Carl i sit møde med ham at omskrive og normalisere. 

Det bliver tydeligt i hans anvendelse af forskellige stemmer un-
der det lille talkshow, han holder for mig. I begyndelsen er patientens 
stemme meget lav og sagte sammenlignet med den noget klodsede læge 
med en dybere og mere tydelig stemme, der beretter om de unormale 
sædceller. Derimod forandres læge-patient relationen sig i mødet med 
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den venlige og imødekommende Carl, der ved hjælp af sin performati-
vitet forsøger at rekonstruere mandens selvværd og normalitetsopfat-
telse, herunder hans maskulinitet.  

For Carl er der ingen tvivl om, at han sætter pris på, at kunne 
genetablere mandens egen selvopfattelse som mand, ved at de tilbyder 
ICSI/TESE/PESA på klinikken. Det skyldes at han er med til at re-
konstituere deres normalitet, maskulinitet og reproduktive evner143.  

Han argumenterer yderligere for senere i interviewet, at han, ef-
ter de over 10 år, hvor ICSI har været i anvendelse og udvikling, ser det 
som et fuldstændigt ligeværdigt alternativ til IVF. Dette mener han 
bakkes op af den globale forskning og opfølgning af børn, der er blevet 
til ved hjælp af ICSI. Samtidig med at ICSI er en teknologi, der har åb-
net op for en yderligere forhandling mellem natur/kultur-distinktionen, 
så knyttes den samtidig til normalisering gennem naturaliseringsdiskur-
sen. Det bliver muligt fordi ”det biologisk eget barn” opfattes som det 
mest ”naturlige”.  

Samtidig har jeg beskrevet, at det i valget af metode til at skabe et 
barn, ikke blot handler om at barnet er så nært biologisk relateret til si-
ne forældre som muligt. Står valget af teknologi mellem ICSI med TE-
SE/PESA, sæddonation og adoption kommer spørgsmålet om symme-
tri ind i forhold til barnet. Det er en opfattelse, der også kommer frem, 
når man læser den svenske lovgivning og socialstyrelsens retningslinier 
knyttet til æg og sæddonation, hvor der lægges vægt på, at forældrene 
har adgang til at snakke med en professionel om det asymmetriske 
slægtskab144. I Organons informationsfolder ”Ofrivillig barnlöshet: En 
skrift om orsaker och behandling”, står der at ”Vanligtvis kräver AID [donorin-
semination] omfattande rådgivning.”. Blandt patienter blev denne holdning 
også udtrykt, og i Gert og Marits skabelsesberetning om, hvordan deres 
datter Sigrid blev til via ICSI, blev den knyttet til en stærk ligestillings-
diskurs.  

Jeg håber hun ser sig som helt normal... 

Jeg vil starte denne beretning med Gert og Marits svar til et af de sidste 
spørgsmål, jeg stillede til dem. Jeg spurgte om og hvordan, de havde 
tænkt at fortælle Sigrid om hendes tilblivelse. Samstemmende under-

                                                 
143 Man kan tolke Carls udtalelse, som om at han indirekte siger, at mænds infertilitet 
er mere stigmatiseret end kvinders. Tidligere amerikansk forskning argumenterer for, 
at mænd føler sig mere stigmatiseret end kvinder. Se Nachtigall, R., Becker, B., og 
Wozny, M. (1992) 
144 Se SOSFS 2002:13, SOSFS 2005:17 Kap 4, og Lag (1988:711) 5§ 
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stregede de, at det er vigtigt for Sigrid at få at vide, hvordan hun er 
skabt, og at de allerede er begyndt med at fortælle hende om det: 

”Gert: Vi har tilmed spillet et lille rollespil for hende. Ha ha ha 

Stine: Hvordan det? 

Gert: Nej, men vi stod i køkkenet og lavede mad, og så sagde vi så-
dan her. Sigrid, sådan er det. 

Marit: Så hun ved det allerede, ha ha.. 

Gert: Mor og far kunne ikke få børn, så vi gik til lægen, og lægen 
hjalp os. Så blev du skabt. 

Marit: Eftersom alle andre ved det, så bliver det jo naturligt for hende 
også at få det at vide. Hun bør virkelig få det at vide. 

Gert: Vi kender en kvinde, som fortalte en morsom historie om en lil-
le pige, der blev drillet med, at hun var et reagensglasbarn: Så var 
der en lærer, der var gået frem og havde sagt, ”stop drilleriet, hun 
var i hvert fald ønsket, det er mere, end man kan sige om jer”... ha 
ha ha 

Marit og Stine: Ha ha ha… 

Gert: Det ved I ikke, men hun ved med sikkerhed, at hun er ønsket. 
Det er vel vigtigt for hende, præcis som det var for mig at vide, at det 
er ret almindeligt, så det er vigtigt, hun ved det, og at det ikke er 
mærkeligt. 

Stine: Hvorfor er det vigtigt, at det er almindeligt? 

Gert: Jeg tror, at alle mennesker stræber efter at være normal. Det 
tror jeg. Nu får vi se, hvordan hun reagerer, hvilke tanker hun får. 
Men det værst tænkbare er, at hun skulle tro, hun er mindre værd, 
fordi hun er et reagensglas barn. Det håber jeg ikke, hun tænker, 
men at man har den indstilling, at i dag er det helt naturligt. Jeg me-
ner det selvom, alle mener det og tænker det, og da håber jeg, hun 
mener det samme.” 

For Gert og Marit er det ikke blot vigtigt, at Sigrid får at vide, hvordan 
hun er blevet til. Det er også vigtigt, at hun forstår at hun er helt nor-
mal, at det er helt almindeligt, at man som mand eller kvinde skal have 
hjælp til at få børn. Sidst men ikke mindst, at anvendelsen af teknologi-
er var en måde, der understregede, at Sigrid var blevet til pga. af et 
stærkt ønske fra deres side. 

Den skabelsesberetning, som de ønsker at fortælle Sigrid, handler 
om hvordan infertilitet og anvendelsen af assisteret befrugtning er helt 
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normalt og almindeligt. Sigrid er et barn som alle andre, måske blot el-
sket og ønsket lidt mere.  

Den diskurs som lægen Carl understreger når han imødekommer 
mandlige patienter, der er bange for, at de er unormale, fordi de har 
sædceller, der ser mærkelige ud, er meget lig Gerts. Han prøver ved 
hjælp af ovenstående beretning både at normalisere sin egen situation 
og Sigrids skabelse.  

 Grunden til at jeg indleder med beretningen om Sigrids skabelse 
er, at det virker meget vigtigt for Gert at fortælle om normalitet og al-
mindelighed. Set i forhold til resten af det interview jeg havde udført 
med ham og Marit, synes beretningen betydelig mere kompleks og nu-
anceret. Under interviewet var en række forhold om normalitet, natur-
lighed og ikke mindst slægtskabsrelationer kommet frem, som væsent-
lige i deres overvejelser om, hvilke former for skabelser de ønskede at 
tage del i eller ej. 

Den ufrivillige barnløshed skyldes i Gerts og Marits tilfælde, at 
Gert havde nedsat sædkvalitet. Da Gerts testikler var blevet opereret 
ned i pungen som barn, havde de haft en mistanke om, at de muligvis 
ville komme til at støde på fertilitetsproblemer. Derfor var de startet 
tidligt med at forsøge at få børn (før de mente, de var modne til at være 
forældre), fordi de ikke ønskede, at der skulle opstå pres og stress om-
kring udvidelsen af familien. Selvom skabelsen af Sigrid medførte, at 
Marit blev overstimuleret og derfor havde en hård graviditet, der in-
kluderede en uges indlæggelse på hospital, så er deres vej til skabelsen 
af et barn betydeligt kortere, end den vi tidligere har hørt fra Peter og 
Anne. Marit blev nemlig gravid i første forsøg.  

Gennem deres vej i behandlingssystemet, hvor de begge havde 
gennemgået undersøgelser, der kortlagde deres fertilitetsproblem, hav-
de de haft overvejelser om, hvordan de skulle få børn. Undersøgelserne 
viste, at hvis de skulle have et barn, skulle det enten foregå ved adopti-
on, sæddonation eller, at Gert blev opereret og fik foretaget en TE-
SE/PESA operation, hvorefter det så ville være muligt at udføre ICSI. 
I det Län de kommer fra, får de tilbudt to gratis forsøg med fertilitets-
behandling. Alligevel havde de haft overvejelser om adoption, og inden 
de startede med behandlingen, havde de også snakket om, hvad det 
ville betyde for barnet at blive skabt via ICSI.  

Eftersom Marit selv arbejder i sundhedssystemet, havde hun in-
den behandlingerne forsøgt at få så meget information som muligt men 
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konstaterede, at ind imellem kan man også få for meget information. 
Det skyldes, at man kan risikere at få information, som man ikke har 
lyst til at høre, bl.a. information, der stiller spørgsmål ved, hvilken be-
tydning anvendelsen af ICSI har på de børn, der fødes:  

Marit: ”Man er jo interesseret i at få viden og vil vide mere og mere. 
Det er en måde at bearbejde det på, men ind i mellem får man også 
viden, som man ikke vil have.  

Stine: Hvad kunne det være? 

Marit: Njaa studier, som handler om ICSI børn, ting der kan gå galt 
med børnene 

Gert: Ja, hvilke risici der er. 

Marit: Jeg mener, der er nogle studier om ICSI børn, om de er fra 
Tyskland eller Belgien, det kan jeg ikke huske, men de viser, at bør-
nene ikke blev så intelligente, noget i den dur. Jeg har, nu har jeg 
glemt det, for nu spiller det ikke nogen rolle, for hun virker helt nor-
mal, men dengang havde jeg mange, nej ikke mange, men jeg hav-
de sådanne overvejelser. 

Stine: Var det noget, I snakkede med dem om på klinikken? 

Marit: Det tror jeg ikke. Gjorde vi det?  

Gert: Det ved jeg ikke, jeg ved, vi snakkede du og jeg privat.  

Marit: Jeg tror, at jeg spurgte ved et informationsmøde. Det er længe 
siden, og der fik jeg bare svaret. " Nej nej, der er ingen forskel."  

Selvom Gert finder det vigtigt, at Sigrid skal få en opfattelse af, at hun 
er normal, så har overvejelserne om normalitet i relation til anvendel-
sen af teknologien spillet ind, før de valgte at anvende den. Marit blev 
under sine læsninger af forskellige videnskabelige studier usikker på, 
om anvendelsen af teknologien kunne føre til problemer for Sigrid. 
Med Sigrid i hænderne, der ser helt normal, sund, glad og veltilfreds ud, 
ser Marit det ikke som et problem i dag. Alligevel havde overvejelserne 
om normalitet været med i deres overvejelser om, enten at forsøge at 
skabe et barn ved hjælp af ICSI eller adoptere. Adoption er til gengæld 
dyrt, og som Marit forklarer, så er der også en række etiske spørgsmål 
knyttet til adoption:  

”Marit: Samtidig med at jeg følte, at jeg ikke ville ende i en infertili-
tetscirkel, hvor man bare ser sig som en person, der ikke kan få 
børn, og som bare tænker på det hele sit voksne liv i stedet for at 
finde på et andet alternativ. Og adoption har altid været en mulighed, 
og jeg mener ikke, at det er noget B-alternativ. Det er med, hvis vi 
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skal have et barn til, men desværre er det meget dyrt, og så er der 
også etiske spørgsmål koblet til det. Er det i orden at flytte et barn fra 
den ene ende af verden til den anden? Der er så meget at tænke på, 
når man skal overveje og beslutte sig for, om det ene eller det andet 
er rigtigt eller forkert. Det er så stort, at det ikke går. Jeg kan ikke si-
ge, hvad der er rigtigt. Når man ikke kan få børn på helt naturlig vis, 
er det da mest rigtigt at adoptere, eller er det at forsøge at få et bio-
logisk barn? Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, der findes noget, der er 
rigtigt og forkert, men spørgsmålet er, hvor grænsen går (...) Altså 
sæddonation havde jo været et alternativ for os, men jeg har sagt: 
Det vil jeg ikke. Jeg har ikke lyst til det, helt enkelt. Jeg lægger ingen 
vurderinger i det i relation til andre. Jeg synes bestemt, at det skal 
være en mulighed både med mandlig og kvindelig donation, men jeg 
har ikke lyst til, at det bare er mig, der er biologisk forældre. Så vil 
jeg hellere have, at hverken jeg eller Gert er biologisk forældre. 

Stine: Hvad er det, der gør forskellen på adoption og donation. 

Marit: Er der ingen, der er biologisk forælder, er det på lige vilkår. 
Det kan sikkert være lige vilkår, hvis det er donation, men der findes 
altid en risiko. Ikke at det nødvendigvis er sådan, men den her for-
nemmelse. Og så er det for mig lidt ubehageligt med en anden 
mands sæd, jeg ved ikke, jeg ville ikke føle mig utro men, nej nej, lidt 
ulækkert, det er meget personligt, selvom der er taget vare på det. 
Jeg ved jo, hvordan der tages hånd om det, men det har jeg ikke lyst 
til. Så det har hele tiden været et nej.”  

Selvom både Marit og Gert på forskellige tidspunkter udtrykker, at de 
egentlig ikke nødvendigvis finder det problematisk, om de er biologisk 
relateret til barnet eller ej, så synes det biologiske slægtskab at spille en 
væsentlig rolle. For dem får det betydning i forhold til, hvis kun Marit 
var biologisk knyttet til barnet. Her ville donormuligheden i Marits øj-
ne kunne skabe en uligevægt i deres umiddelbare tilknytning til barnet. 
Denne asymmetri kommer til at spille en mere betydningsfuld rolle, der 
gør, at de i stedet ser ICSI og adoption, som de to muligheder de har 
for at få børn.  

Senere i interviewet understregede Marit, at hun var bange for, at 
den lovgivningsændring, der i Sverige trådte i kraft i 2003, og mulig-
gjorde kombinationen af IVF og sæddonation, skulle få mennesker i 
deres omgangskreds til at tro, at Gert ikke var Sigrids biologiske far. 
Det er en argumentation, der understreger den betydning hun tillægger 
symmetrisk slægtskab.  

Det interessante er i mine øjne, at der i praksis under anvendel-
sen af ICSI skabes andre former for asymmetri. Under forsøget på at 
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skabe et barn opstår der en asymmetri mellem manden og kvinden, 
som kræver en del performativt arbejde i forholdet, men som ikke er 
koblet til slægtskab. Det, at det er Marit, der hovedsageligt er bærer af 
den fysiske behandling af infertiliteten, skaber i deres egen opfattelse 
en ulighed i fordelingen af den smerte, som de hver især oplever under 
behandlingen, men ikke en asymmetri, der opstår i forholdet til det 
kommende barn. Dette finder jeg ikke mindst interessant, eftersom det 
er kvinden, der bærer graviditeten.  

Derimod spillede det ubehag, som Marit skal påtage sig under 
behandlingen, en rolle for, hvordan Gert oplevede situationen. Det var 
også Gert, der var mest skeptisk overfor den medicinske behandling. 
Det havde ikke gjort det lettere, at han under forundersøgelserne i 
praksis oplevede, at han ikke var blevet involveret af de behandlere, 
som de havde stødt på. Taget i betragtning af, at det var ham, der var 
infertil, havde det virket mærkværdigt, at fokuset var på Marits krop. 

Da jeg spørger ind til hans oplevelse af at få taget sæd ud, forkla-
rer han derfor, at han allerede under undersøgelserne havde fået taget 
sæd ud, hvilket man gør for at sikre, at der er sæd, og at de kunne an-
vende ICSI. Selvom TESE/PESA operationen, som Gert havde gen-
nemgået på Service-klinikken, også havde gjort ondt, så beskrev han 
samtidig, at han havde haft det godt med den, fordi så havde han dog 
bidraget med lidt smerte...:  

”Gert: Jeg havde gjort det tidligere. Jeg var vel egentlig ikke så glad 
for, at jeg skulle gøre det igen, men samtidig så føltes det som om, 
at nu sker det. Nu er det ikke bare en undersøgelse eller sådan no-
get. Der var et formål med det, og jeg ved, at i og med man tidligere 
har fundet [sædceller], så ved jeg, at det kommer til at give resultat. 
At vi var kommet en bid til på vejen. Så er man kommet så langt i 
hvert fald. Det var godt. Jeg var beredt på, at det var noget, der skul-
le gøres, som man måtte gennemgå. Og så var det godt. Det lyder 
mærkeligt, men at man fik lov til at bidrage, selvom man var passiv, 
og at de måtte operere på en. Så var det et slags bidrag, det skulle 
også gøre lidt ondt...  

Marit/Stine: Ha ha ha 

Gert: Ha ha ha, for det er lidt trist, så får man selv lov at bidrage. Der 
var så meget fokus på Marit, og der føler man: skal jeg ikke også 
have ondt. Ikke rigtigt, men på en eller anden måde. Og så havde vi 
jo et eget værelse med gardiner og malerier på væggene. Og en 
personlig imødekommenhed. Det var en positiv oplevelse for mig, 
jeg slappede lidt mere af.” 
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Selve TESE/PESA operationen var med til at genetablere lidt af den 
symmetri, som udspillede sig under behandlingen. For Gert blev smer-
ten positiv, fordi der var et direkte mål og en mening med den smerte, 
som han udsatte sig selv for. Samtidig var det ikke blot Marit, der skul-
le gennemgå disse prøvelser, for at de kunne få børn. Gert havde under 
hendes behandlinger fulgt med hver gang, for at støtte og være delag-
tig. I praksis var det dog først ved sædudtagningen, at han kunne levere 
smerte, der mindede om det, Marit gik igennem.  

Under interviewet med mig, beskriver de den ontologiske koreo-
grafi, som de har forsøgt at udføre for at overkomme den kønsdimor-
fisme, der gør, at det i høj grad er Marit, der oplever behandlingen på 
sin krop. Dels ”hjælper” det Gert, at han også har kunne bidrage til 
smerte, men han har også gjort en række andre ting under behandlin-
gen.  

Fx har han og Marit fundet, at på trods af at han var infertil, så 
har meget af fokuset også under informationsarbejdet været på Marit, 
hvilket de på forskellige måder har forsøgt performativt at bryde i situ-
ationen. En anden måde, hvorpå de forsøger at skabe symmetri, er 
gennem valget at få et barn, der har den samme genetiske relation til 
dem begge i stedet for at anvende donorinsemination.  

Marit og Gerts skabelsesberetning viser i mine øjne, hvordan 
tanker om normalitet, slægtskab og kropslig performativitet er med til 
at organisere de valg, de har taget, og hvorledes normalitet rekonstrue-
res gennem den iterative intra-aktivitet, de deltager i med andre aktører. 
Man kan med andre ord sige, at deres beretning minder en hel del om 
”It takes two...”. Forskellen er blot, at normaliseringen ikke kommer ved 
at skjule skabelsesprocessen. Marit og Gerts strategi synes at være mere 
subversiv. Normaliteten rekonstitueres i og med, at de performative 
handlinger de udfører, er bygget op om, at infertilitet er almindeligt, 
samtidig med at Marit og Gert under skabelsen af Sigrid har kunnet 
fastholde en symmetrisk slægtskabskonstruktion145. 

Marit og Gerts skabelsesberetning finder jeg illustrativ, fordi den 
viser, hvordan normalitet, slægtskab og kropslig asymmetri baseret på 
kønsdimorfisme forhandles materielt-diskursivt under den performan-
ce, der finder sted i tilknytning til Service-klinikken. Gert og Marit er et 
godt eksempel på, hvordan en kulturel genkendelig heteroseksuel per-
                                                 
145 van der Ploug (1995) har diskuteret et lignende fænomen i Holland, hvor mandlig 
infertilitet medfører, at det heteroseksuelle par bliver gjort til én patient, hvor det fy-
sisk er kvinden, der udlever behandlingen. 
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formance kommer til udtryk på Service-klinikken. I personalets 
instruktion af patienterne opfordres mændene til at tage en aktiv del i 
behandlingen ved, at parret kommer sammen til alle undersøgelser. 
Samtidig var særligt sygeplejerskerne optaget af at håndtere de proble-
mer i parforholdet, der kunne opstå i tilknytning til, at manden var in-
fertil, og at det var kvinden, der skulle i behandling, for at sikre, at par-
ret kunne få et genetisk barn . 

Gert og Marits beretning er et godt eksempel på, hvordan et he-
teroseksuelt par performativt fremstår som kulturelt genkendelige på 
Service-klinikken. Deres performativitet bygger på en ligestillingsdi-
skurs der spiller en helt anden rolle på Service-klinikken, end på Hu-
mor-klinikken. I ligestillingsdiskursen er det centrale spørgsmål 
symmetri i betydningen af enshed. Det kommer til udtryk både i den 
måde køn, slægtskab og smerte performes af Gert og Marit. 
Kønsdimorfismen forsøges af Marit og Gert at overkommes i så 
udbredt grad – blandt andet ved, at Gert ser et formål med sin smerte, 
de ser betydningen af at have den samme form for biologisk 
tilknytning til barnet, og den biologiske forskel, som graviditeten 
skaber, nævnes ikke. 

I de kommende kapitler vil jeg underbygge, at Marit og Gerts syn 
på betydningen af symmetri kan analyseres som en illustration af min 
analytiske pointe, at ligestillingsdiskursen har en helt anden betydning i 
Sverige end i Danmark. Det er en forskel, der får betydning for de ska-
belsesprocesser, der finder sted på Humor- og Service-klinikken.  

Hverken blandt patienter eller personale kom ligestillingsdiskur-
sen til udtryk på Humor-klinikken. Samtidig har man på Humor-
klinikken muligheden for at anvende sæddonation, hvilket også skaber 
rammer for, at man på klinikken diskuterer anvendelsen af donation på 
en anden måde end på Service-klinikken. Derudover beskrives anven-
delsen af sæddonation mere positivt i den danske brochure, som Orga-
non har udgivet om mandlige infertilitet ”Barnløshed - når problemet er 
sædkvaliteten”. På Humor-klinikken forventes manden heller ikke at føl-
ge sin partner til klinikken, hver gang hun skal undersøges. Her opfor-
dres han blot til at deltage ved ægudtagning og ægoplægning. De per-
formative praksisser, der er på klinikkerne med hensyn til, hvordan køn 
bliver performet, er med andre ord forskellige.  

Under de teknologiske valg forhandles natur/kultur-
distinktionen derfor forskelligt i forhold til kønsdimorfismen. Det er 
forskelle, der kan ses i samspil med nogle af de forskellige diskurser, 
der har betydning for familieopfattelser i Danmark og Sverige. Hvor 
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kønsdimorfisme under performativiteten synes at nedtones på Service-
klinikken, bliver den i stedet i Danmark fremhævet. Det blev illustreret 
i ægkapitlet, i eksemplet hvor de mandlige læger spøger med, at man-
den bør tage ekstra arbejde når kvinden gennemgår hormonbehand-
ling. Det er en performativ strategi, som på ingen måde blev anvendt 
på Service-klinikken.   

Efter at have beskrevet, hvordan Marit og Gert har oplevet ska-
belsen af Sigrid i forhold til skabelsen af Gerts sædceller, vil jeg komme 
nærmere ind på, hvordan sæd skabes med hjælp af TESE/PESA på 
Humor- og Service-klinikken, og hvordan ICSI i praksis finder sted.  

Performative skabelser fra IVF til ICSI - Materiel-diskursiv 
performativitet på laboratoriet  

Mens jeg var på Humor-klinikken, var de i gang med at udlære en ny 
laborant. En af de gange hun fik forklaret, hvordan ICSI udføres, fik 
jeg lov til at gå med ind i deres særlige ICSI laboratorium for at se og 
høre, hvordan man gør. Normalt, når man følger laboratoriearbejde, 
kan det være svært at få en forståelse for, hvad der foregår under mi-
kroskopet, fordi man ikke har mulighed for at følge den intra-aktive 
performativitet, der udspiller sig mellem laboranten, mikroskop og pi-
petter og de celler, hun arbejder med. På Humor-klinikken havde de 
dog en skærm koblet til det ene af de to mikroskoper, hvor de udfører 
ICSI. Hvor jeg på Service-klinikken hovedsageligt kunne se, hvordan 
laboranterne arbejdede ved mikroskopet, så havde jeg på Humor-
klinikken mulighed for også at se performativiteten med æg, sæd og pi-
petter via skærmen. 

 “På Humor-klinikken er ICSI-laboratoriet som på Service-klinikken mørkt. 
Det første, der gøres, er, at ICSI-apparatet bliver klargjort. Der skal sættes eks-
trem små pipetter på. Umiddelbart er der ikke forskel i størrelsen, når man ser dem 
med det blotte øje, men den ene er 10 gange større end den anden, hvilket bliver me-
get tydeligt, når man ser på deres anvendelse under mikroskopet. Den ene benyttes 
til at holde med, mens den anden bruges til at suge sædceller ind med, og derefter 
putte den ind i ægget.  

Inden at æggene skal befrugtes, fjernes kumulusskyerne om dem, inde i det 
andet laboratorium. Det vil sige de celler, som findes rundt om ægget, når det fjernes 
fra kvindens krop. Denne proces kaldes denudering og går ud på, at man lægger 
æggene i et medie, der ødelægger kumulusskyen. Æggene må dog kun ligge ganske 
kort tid i mediet, inden de tages op med en speciel denuderingspipette. Efter denude-
ringen ser æggene helt anderledes ud og ligner mere det, jeg havde forventet, inden jeg 
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så de første æg med kumulusceller visualiseret ved ægudtagningen. Æggene lægges 
derefter i de skåle, der dagen forinden er blevet gjort klar med medier. Der er små 
bobler af medie, hvor æggene skal ligge ved hver deres tal. Midt på pladen lægges en 
dråbe PPP, som er et sejt medie, man kan lægge sædceller i. Mediet anvendes, fordi 
det er svært for sædcellerne at svømme i. Herved kan man se, om sædcellerne kan 
svømme, og om de er levende. Samtidig svømmer de ikke alt for hurtigt. Det gør det 
lettere for laboranten at fange dem med pipetten. Selve skålen lægges i en sort ring, 
som er varm, og som passer i mikroskopet. Den er opvarmet, så æggene og sæden 
ikke udsættes for unødige temperatursvingninger. Derefter tages æg og sæd ind i det 
mørke laboratorium. 

Her begynder Ulla at lede efter sædcellerne, der er blevet placeret i det tykke 
medium. Der er ikke så mange, men til sidst er nogen nået ned til kanten. Hun 
fortæller, at hun kigger efter om de svømmer ok, om deres hoveder ser ok ud og så 
må de ikke have kraver. De er langsomme til at komme ud til kanten, så hun er 
ikke helt tilfreds med dem. Hun viser, hvordan hun vælger en, der bevæger sig no-
genlunde, og slår den over halen. Hun suger den ind i den lille pipette og flytter pi-
petten hen til det første æg og fortæller, at det er vigtigt, at hun kommer uden om 
arveanlægget. Ægget skal derfor rammes rigtigt.  

Ved den næste sædcellefangst venter hun med pipetten, mens en række sæd-
celler svømmer af sted efter hinanden. Hun slår den over halen, som hun har udset. 
Efter at have suget sædcellen ind bevæger Ulla pipetten til det næste æg. Hun siger 
”det dur ikke”. Det er for mærkeligt. I det hele taget syntes hun ikke, at hendes æg 
er pæne. Det gør Laura derimod. Hun har mere problemer med sædcellerne og siger: 
”Jeg har lige halshugget to”. Halerne ryger hele tiden af. Laura griner og siger, ”det 
er ligesom det hovedløse spøgelse i Harry Potter”. Mens jeg ser på, er jeg dybt fasci-
neret af, hvordan bevægelserne på mikroskopernes skruer kan blive transformeret til 
små fine bevægelser under mikroskopet, der medierer Ullas bevægelser i arbejdet 
med æg og sæd, og herved bliver til iterativ intra-aktivitet, der skaber mulighed for 
skabelse af liv. Det visuelle interpellerer også mig. Muligheden for at se æg og sæd, 
giver mig som observatør mulighed for på en anden måde at forstå laboranternes fa-
scination af deres arbejde og engagement i at vælge sædceller og se på æg. Et eller 
andet sted synes tanken om, at de små celler under mikroskopet kan blive til et 
barn, helt uforståelig og mirakuløs.”  

Det, der foregår under mikroskopet, handler i mine øjne om en anden 
form for iterativ intra-aktivitet end den, der foregår mellem mennesker. 
Det er en performativitet, der i samspil med teknologien gør skabelsen 
af fænomenerne æg og sæd mulige. Forskellene mellem æg og sæds 
måde at agere på kommer her tydeligt frem. Æggene bevæger sig ikke, 
men deres skal og indehold kan reagere på forskellige måder i mødet 
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med pipetter, medier og sædceller. Nogle af sædcellerne kan bevæge 
sig, hvilket gør at arbejdet med dem for laboranten bliver anderledes 
end arbejdet med æg. Det er former for agens, der kan medføre, at en 
laborant som Mia fra Service-klinikken under mit interview med hende 
fortæller med et smil på læben, at udvælgelsen og afknækningen af 
sædcellens hale, for hende ofte minder om en form for duel. Under 
mikroskop i intra-aktiviteten mellem teknologi, celler og laborant op-
står der situationer, hvor materialitetens agens kommer frem. Det sker, 
når Ulla finder, at æggene opfører sig mærkeligt, eller Laura synes, at 
sædcellerne virker som det hovedløse spøgelse i Harry Potter.  

I de skabelser, der opstår i mødet, skabes samtidig spild. På trods 
af at en mand har nedsat sædkvalitet, så er det meget muligt, at der var 
flere end 100.000 celler i den prøve, som han leverede til laboranterne. 
Selvom sædkvaliteten er så nedsat, at ICSI er nødvendig, så er der i 
modsætning til æggene ofte mange sædceller, der aldrig bliver anvendt. 

På begge klinikker har man arbejdet med teknologien siden star-
ten af 90’erne, og på begge klinikker argumenterede man for, at ICSI er 
en af de teknologier, der efter udviklingen har været mest skelsættende. 
Det skyldes, at den gav mulighed for at behandle langt flere par, hvor 
mandens sædkvalitet var nedsat. Samtidig er det også en af de teknolo-
gier, som flere har nævnt vakte mange etiske overvejelser, da den blev 
implementeret. Hanna beskriver nogle af de overvejelser, som hun 
havde, da det blev indført: 

”Der tænkte man: Skal den her lille sædcelle, skal man virkelig tage 
den og putte den ind i ægget, hvad kan det blive til. Men det gik jo 
godt, så nu tænker jeg aldrig på det, men da det kom i begyndelsen, 
der tænkte man, men gud, tænk hvis det ikke bliver raske børn, hvad 
er det vi gør? Selv er man jo som sygeplejerske et redskab for de 
store tænkere, de her store professorer, der tænker en masse, og 
mange videnskabsmænd og forskning, men selv er vi ikke så indsat-
te. Vi bliver sat ind i tingene, når det er et faktum, at nu skal vi gøre 
sådan her. Nu gør vi sådan. Ok skal man sige, så gør vi dette, men. 
Så jeg kender til jordemødre, der er holdt op, fordi de har sagt nej, 
det vil vi ikke være med til, her går grænsen. Så man har nogle tan-
ker om, hvad man laver.” 

Samtidig nævner hun, at det jo er gået godt. De opfølgningsstudier, der 
er blevet udført, har ikke vist, at der er problemer med teknologien. I 
mine øjne er det interessant, at ICSI-teknologien satte refleksioner i 
gang blandt de ansatte angående hvilke konsekvenser anvendelsen af 
de ”dårlige sædceller” kunne have på de (drenge)børn, der blev født. 
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Dette står umiddelbart i kontrast til æggene. Eftersom æg skabes helt 
anderledes, og der normalt under en IVF behandling eller ICSI ikke 
skabes meget mere end 5-15 æg, så anvendes de, uanset om de efter en 
denudering ser fine ud eller ej. Æg er med andre ord oftere en reel 
mangelvare end sædcellerne. Den selektion, der foregår med sædceller, 
foregår ikke på samme måde med de ubefrugtede æg. Her forventes 
det, at hvis ægget ikke er af en god kvalitet, så udvikler det sig helt en-
kelt ikke til et embryon. Æg og sæd synes at have fået forskellige age-
rende ansvar i den materielt-diskursive skabelse.  

Det er imidlertid ikke således, at laboranten, som fx Ulla, der 
sidder og arbejder med det konkrete materiale, ikke kan sætte spørgs-
målstegn ved æggenes kvalitet under en ICSI. Men i de diskussioner, 
der har fundet sted om ICSI og i de umiddelbare udtalelser om intro-
duktionen af teknologien, er det tanker om, hvad anvendelsen af de 
”unormale sædceller” kan føre til på sigt, der har spillet en rolle.  

Labroie beskriver i artiklen ”Gender-Based Management of New Re-
productive Technologies: A Comparison between In Vitro Fertilization and Intra-
cytoplasmic Sperm Injection” (2000:297), hvordan der blandt fertilitetslæger 
har været langt mere usikkerhed og delte meninger om ICSI-
teknologiens sikkerhed, end der var i forhold til IVF. Ved indførelsen 
af ICSI blev sædens betydning for barnet diskuteret, og sædcellen blev 
tildelt en lang større betydning for mulige arvelige problemer, som 
børnene kunne fødes med. Labroies argument er, at den øgede kritik af 
anvendelsen af ICSI kan forklares ved, at de risici, som teknologien 
medfører, ikke blot er knyttet til kvinder og børn, men også til mænd 
og drengebørn.  

Samtidig med at jeg fik gengivet overvejelser over de diskussio-
ner, der fandt sted, da ICSI blev indført på klinikkerne, og at Laborie 
meget vel kan have en pointe i sin argumentation, så var der en lang 
række andre diskurser på spil. For samtidig med at teknologien har risi-
ci, så medfører den også, at manden kan blive biologisk far og herigen-
nem rekonstituere sin maskulinitet, og parret ville kunne få et barn, der 
havde en symmetrisk biologisk relation til begge forældre.  

Det var ikke alle på Humor- og Service-klinikken, der havde væ-
ret eller var skeptiske overfor inklusionen af ny teknologi i form af fx 
ICSI. Vivianna, der er laborant på Service-klinikken, beskrev sin opfat-
telse af teknologien som følger: 

”Jeg synes egentlig, mange siger, at det er mod naturens love, men 
jeg synes egentlig, at alt som man kan gøre, det er ikke mod natu-
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rens love, men når du ikke kan gøre noget, så er det mod naturens 
love. Jeg ser livet som en lang udvikling. Man begynder her borte, og 
så er det som en lang DNA-kæde hele tiden, og det er der i det uen-
delige altså. Og jeg elsker ting, som man siger ikke går eller funge-
rer, så må jeg selv teste det og se, om det er mod naturens love, da 
kan jeg muligvis give mig. Men er det sådan, at det er muligt at gøre, 
da er det ikke mod naturens love, mener jeg. Men det er klart, hvem 
har ret at dømme, hvis man nu tager fx cystisk fibrose, er det rimeligt 
at injicere et æg? Der er det klart, at sådan en tanke kan man få. 
Samtidig med at alle de andre, som har fået et stop pga. af en infek-
tion, og der ikke er nogen genetisk fejl på dem, de har ingen risici, og 
alle dem kan man jo hjælpe med mikroinjektion. Så det bliver også 
tydeligt på nogen vis. Og for mig, der er der en mening med hvert in-
divid, der fødes, og bliver der ikke noget, så bliver der ikke noget. 
Selvom det her barn får cystisk fibrose, så bliver det sådan. Og jeg 
tror aldrig nogen sinde, at man kan udrydde defekter, selv om man 
tvang alle, der skal have børn, til at gennemgå PGD [pre-
implantations genetisk diagnostik - en genetisk test af embryonet in-
den det lægges op i kvinden] herinde. Jeg tror ikke, man kan komme 
uden om defekter, fordi der kan komme defekter på vejen. Så selv 
om du sætter det mest perfekte embryon ind, så kommer der nedfald 
fra Tjernobyl ned over dig, og så opstår der alligevel fejl pga. celle-
delingen. Og hvad skal man gøre ved det? Men det er sådanne store 
etiske spørgsmål.”  

For hende er natur/kultur dikotomien til dels nedbrudt, hvilket hun 
understreger ved at forrykke og omdefinere forestillingen om naturlo-
vene. I hendes øjne findes naturloven kun i forhold til de ting, man 
teknologisk set ikke kan udføre. Samtidig argumenterer hun for, at der 
findes etiske spørgsmål som fx, om man har ret til at deltage i skabel-
sen af et barn, der muligvis får cystisk fibrose. Hun pointerer herved, at 
teknologien ikke nødvendigvis er med til at skabe børn, der er raske. 
Samtidig understreger hun, at alle mulige aktører - også udenforstående 
hændelser som radioaktivt affald mm. kan agere som tricksters, så man 
ikke kan styre skabelsen. Den afhænger af mange andre aktører end 
dem, der findes på klinikken, herunder miljøproblemer.  

Generelt var der dog enighed om, at ICSI i sig selv ikke var no-
gen problematisk teknologi, og de havde jo selv set de børn, de havde 
været med til at skabe, der så sunde og raske ud. Af samme grund fandt 
jeg den følgende hændelse interessant. Det var en episode, som udspil-
lede sig på Service-klinikken en af de dage, jeg fulgte Carls arbejde. 
Episoden er i mine øjne interessant, fordi den synliggør nogle af de ek-
sisterende normaliserede opfattelser, som anvendelsen af ICSI og de 
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andre teknologier er etableret omkring. Episoden udspiller sig i form af 
en samtale mellem Carl og et patientpar med baggrund i det tidligere 
Østeuropa, der er kommet på klinikken for at klage over den behand-
ling, de har fået.  

”Carl fortæller, at han har en samtale med et par, der kommer for at reklamere. 
Parret er utilfredse med, at de ikke fik lavet ICSI, men at man på klinikken hav-
de valgt at udføre konventionel IVF. Grunden til dette var helt enkelt, at man på 
laboratoriet havde fundet mandens sædkvalitet bedre end forventet, og at det derfor 
var helt unødvendigt at udføre ICSI. Ud af IVF forsøget var der da også blevet be-
frugtede æg, men kvinden var ikke blevet gravid. 

Da vi sætter os i samtalerummet, viser det sig, at både manden og kvinden 
er oprørt over, at behandlingen ikke er foregået, som de havde troet, og at der ikke 
var blevet anvendt ICSI. Parret havde allerede et barn fra et tidligere forsøg fra en 
anden klinik, og dette var netop lykkedes gennem anvendelsen af ICSI. De mente 
derfor, at de var blevet snydt. De havde efterspurgt ICSI specifikt, og hvis de havde 
vidst, at det ikke var den behandling, de ville få, var de gået til en anden klinik. 
De var frustrerede over, hvad de mente, var forkert information. Carl forsøger at få 
dem til at slappe af. Det gør han ved at forklare, at de fleste mænd jo bliver glade, 
når de ikke behøver at benytte ICSI. Han understeger, at det skyldes, at mandens 
sædkvalitet er bedre end forventet. Derimod havde sædkvaliteten ved det tidligere 
forsøg været lige på kanten, hvilket var grunden til, at man da havde valgt at an-
vende ICSI. Samtidig er det billigere med IVF, og de skal nok få deres penge til-
bage for differencen mellem ICSI og konventionel IVF. Carl understreger flere gan-
ge, at man altid vælger den metode, der er mest naturlig.  

For manden handler det ikke om penge, for som han understreger, så går 
hans pølseforretning godt. Det, det handler om er, at han ikke har fået den vare, 
han har ønsket. Han eksemplificerer med sin egen forretning. Når han sælger pøl-
ser, giver han altid den vare, som kunden vil have, og det samme forventer han, når 
han fx køber biler.  

Carl, der ellers har været meget rolig og forstående, bliver lettere oprørt over 
dette, for i hans øjne som læge er der stor forskel på biler, pølser og kroppe. Det er 
ikke en vare på samme måde. Han er professionel, og det er ham, der kan foretage 
de lægelige skøn. Det er ham, der har den professionelle kunnen på feltet, og det må 
manden respektere, og når man behandler for infertilitet, handler det om at vælge 
det mindst invasive indgreb. Manden fastholder dog, at han føler sig snydt, fordi 
han ikke var blevet informeret om dette tidligere. Manden vil bare have sine papirer 
tilbage. Carl forsøger, om ikke de kan gøre det godt igen. Han finder det trist, at de 
skal skilles på den måde, og spørger, om ikke de skal prøve at finde en løsning, så 
parret kan blive tilfredse. Han understreger, at han er ked af, at informationen ik-
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ke har været i orden, men det er almen praksis, at de altid gør det, der er mest na-
turligt og foreslår, at de enten kan få et nyt forsøg eller pengene tilbage. Carl under-
streger, at han forstår, de er skuffede over, at der ikke blev et barn ud af det, men 
siger samtidig, at der ikke altid bliver børn. Da de går, virker situationen stadig 
uafsluttet, på trods af at Carl har forsøgt at finde en løsning.“ 

I mine øjne er denne episode interessant, fordi den vender op og ned 
på en del af de normative forestillinger og peformative selvfølgelighe-
der, der er koblet til anvendelsen af ICSI. Under mit ophold på Hu-
mor- og Service-klinikken var der ingen andre patienter, der foretrak 
anvendelsen af ICSI frem for IVF, og selvom personalet havde mere 
end 10 års erfaring med ICSI, så var IVF altid det første valg. Parrets 
indstilling til teknologien er derfor radikalt anderledes end Carls og 
gjorde, at jeg startede med at undre mig over, hvad det er, der gør, at 
deres performativitet bliver uigenkendelig fra Carls perspektiv.  

Det fik mig til at stille spørgsmålene: Hvad ligger til grund for 
teknologiske valg under en behandling? Hvorfor bliver det vigtigt for 
Carl at reetablere grænsen mellem natur/kultur i valget mellem IVF og 
ICSI. Og hvorfor bliver det vigtigt for Carl at understrege, at det er po-
sitivt, at mandens sædkvalitet er blevet bedre? Herved anvender han 
den maskulinitetsdiskurs, som han ellers i sit daglige performative ar-
bejde med mænd forsøger at modarbejde ved at normalisere sæd, der 
defineres som ”dårlig kvalitet”. 

Som jeg læser episoden, så bliver parrets argumentation og per-
formativitet kulturel uigenkendelig, fordi de bryder med forestillingen 
om, at man altid skal mime naturen under en behandling. Deres ønske 
er derimod at anvende den mest avancerede tilgængelige teknologi. 
Dette rationale bliver til gengæld ulogisk i lægens øjne.  

Deres performativitet kan dog opfattes som logisk, hvis man ser 
deres strategi med at kommercialisere og vareliggøre fertilitetsbehand-
lingen som et alternativ til anvendelsen af diskursen om normalisering 
gennem naturalisering. Kommercialiseringen og vareliggørelsen af ser-
vice på klinikken er med til at bryde naturaliseringsprincippet. Det kan 
ses som et udtryk for en performativ tilgang, der giver dem som patien-
ter kontrol over en valgsituation. Det er en mulighed for manden at re-
konstituere sin maskulinitet på en anden og mere aktiv måde, end Carl 
kan tilbyde.  

For mig blev denne situation en ”øjenåbner” for spørgsmålet 
om, hvad der skal til for, at man vælger at anvende en mere invasiv 
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teknologi frem for en anden. Hvor Carl fastholder betydningen af na-
tur/kultur-distinktionen, som han bl.a. anvender til at vurdere, hvilken 
teknologi, der skal tages i brug, så nedbryder parret natur/kultur-
distinktionen ud fra, at de mener, at den mest avancerede teknologi er 
bedst. Hvor normalisering ved hjælp af naturaliseringsdiskursen, både 
kommer til udtryk i en dansk og en svensk kontekst, så er princippet 
ikke universelt. I andre lande er anvendelsen af ICSI langt mere ud-
bredt146.  

Det, der samtidig sker i denne kontekst, er, at sædkvaliteten kob-
let til maskulinitet anvendes som et argument fra Carls side for, hvor-
for IVF er bedre. Maskulinitet koblet til fertilitet og virilitet, har ikono-
grafisk betydning, det bliver med andre ord en del af den performativi-
tet, som Carl i denne situation giver udtryk for. Samtidig med at an-
vendelsen af ICSI er normaliseret, er den performativitet, der er koblet 
til den, og de forestillinger om natur/kultur, som er knyttet til teknolo-
gien, på ingen måde entydige.  

For personalet bliver spørgsmålet om natur/kultur-distinktionen 
i praksis særligt sat på spidsen under udførelsen af TESE/PESA opera-
tioner, som fx Gert har været igennem. TESE/PESA er det operative 
indgreb, hvor man tager sædceller ud af mandens testikler.  

Skabelsen af sæd ved hjælp af TESE/PESA 

“Da jeg kommer ind i operationsrummet på Service-klinikken, ligger manden alle-
rede på lejet. Ved siden af ham er to borde, som hans arme støtter sig på. Jeg kan 
ikke andet end tænke, at manden i det halvmørke rum ligger, som om han skulle 
korsfæstes, og at det ser betydelig mere dramatisk ud end på Humor-klinikken. På 
Humor-klinikken kommer manden som kvinderne, der skal til ægudtagning, ind i 
deres almindelige tøj, bliver lagt på lejet, vasket og får derefter taget sæd ud. På Ser-
vice-klinikken er jeg derimod blevet udstyret med ekstra udstyr. Det er en maske, 
som jeg skal have over næsen, samtidig med at jeg er iført obligatorisk hat og sko-
beskyttere. Det er en ekstra sterilitetsforanstaltning svarende til, når æg skal tages 
ud. Umiddelbart tænker jeg ikke over, at det kan være, at praksis ved sædudtag-
ning faktisk er meget anderledes end på Humor-klinikken. Lina sygehjælperen er i 
gang med at gøre alt klar til lægen Bertil kommer ind. Hun sætter en metalramme 

                                                 
146 Bare inden for Europa er der meget stor forskel på, i hvor udpræget grad, man 
anvender ICSI. I 2002 blev der i Danmark udført 6067 IVF-behandlinger, mens der 
blev udført 3563 ICSI-behandlinger. I Sverige var det næsten 50% af hver 4836 IVF-
behandling og 4122 ICSI-behandlinger, mens man i Spanien i langt højere grad an-
vender ICSI. Her blev der udført 2630 IVF-behandlinger mod 8106 ICSI- behandlin-
ger. Se, Nyboe Andersen, Gianaroli et al. (2006) 
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op over mandens bryst og lægger et grønt stykke papir over, så patienten ikke kan 
kigge ned. Hun renser ham på testiklerne og sætter grønt papir fast omkring. Da 
Bertil kommer ind, er manden helt indpakket i grønt, og man kan stort set bare se 
testiklerne. Bertil hilser, og manden får bedøvelse i armen. ”Kan du mærke noget” 
spørger Bertil. Manden siger en lyd. Bertil prikker med en skalpel på testiklerne. 
Manden virker som om, han er ved at sove. Bertil begynder at skære i ham. Jeg er 
ikke helt forberedt på, at Bertil skulle skære i testiklen. Jeg havde forventet, at de 
ekstra sterilitetsprocedurer, blot var en del af performancen, og at Bertil egentlig bare 
skulle tage sæd ud som på Humor-klinikken, hvor sædoperationerne var helt an-
derledes afslappet. På Humor-klinikken tager man sæd ud med et metalværktøj 
med en tyk nålelignende genstand. Ved et af de tilfælde jeg havde haft mulighed for 
at være med, havde manden tilmed fået fyret en joke af, så hele stuen havde grinet 
højlydt, noget der bestemt ikke ville ske under denne form for operation, hvor man-
den er mere eller mindre sovende, og sovende med god grund! Jeg kan mærke, jeg 
skal bide tænderne lidt sammen for at se på, hvordan Bertils dygtige hænder skærer 
testiklen op. 

Bertil skærer, og jeg er overrasket over, at der er så mange hudlag på testik-
ler. Til sidst, da han har åbnet op, tager han simpelthen hele testiklen ud. Han 
skærer en lille luns af og putter det ned i et glasrør. ”Vi tager én til prøve”, siger 
han. Han skærer et andet sted. Mens han har skåret, har han brændt de små kar. 
Han fortæller mig, at man gør det, for at der ikke skal dannes arvæv. De har end-
nu ikke fundet nogle sædceller i laboratoriet, så han begynder at lukke sammen og 
skærer den anden op efter samme procedurer. Han skærer og brænder og tager til 
sidst den anden testikelsten ud. Det gør ondt på manden. Særlig når Bertil tager 
testikelstenen ind og ud af huden. Bertil siger, vi giver mere bedøvelse, og fortæller 
mig samtidig, at det godt kan være svært at bedøve disse nerver. Bertil tager to biop-
sier til. Til sidst syr han sammen igen. Da jeg kommer ud, hører jeg, at laboratorie-
personalet, stadig ikke har fundet nogle sædceller.”  

Eksemplet ovenfor viser, hvorledes sæd bliver forsøgt skabt ved hjælp 
af operation. Der findes dog en række forskellige teknikker til dette, 
hvilket kom bag på mig. I modsætning til oplevelsen jeg havde under 
mine første ægudtagninger, hvor det var svært for mig at finde ud af, 
hvordan jeg skulle placere mig, reflekterede jeg ikke i situationen over 
min rolle i rummet. Da jeg var med til den beskrevne operation, havde 
jeg været så lang tid på både Humor- og Service-klinikken, at den nøg-
ne krop ikke havde samme betydning, hvilket ikke ændredes synderligt 
fordi det var en mand. Det, som overraskede, var det invasive indgreb, 
hvor der blev skåret og syet sammen igen. Eftersom manden er soven-
de, er den form for ontologisk koreografi i særdeleshed rettet mod at 
skaffe sæd. Både Bertil og jeg fokuserer på testiklerne det meste af ti-
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den. Selvom vi ikke kan se, om der er sæd, er det forestillingen om, at 
den muligvis findes i det væv, som Bertil skærer af. Dette væv er i sam-
spil med testiklen i fokus. Samtidig holder Bertil øje med, om manden 
får for mange smerter, og Lina giver ved nogle tilfælde mere bedøvelse, 
fordi manden synes at se ud, som om han behøver det.  

Undervejs foregår de performative handlinger i samspil med, 
hvad der sker på laboratoriet, hvor de har fået de prøver, som Bertil 
har skåret af. De behandler prøverne med medier og prøver derefter at 
finde celler. I dette tilfælde lykkes det ikke, hvilket sker sjældent. De 
begynder ikke at planlægge en behandlingscyklus, der inkluderer, at 
mandens kone/kæreste bliver hormonstimuleret, hvis ikke de tidligere 
har set, at der har været sædceller til stede. Mandens krop fremtræder 
derfor her som en trickster.  

Eftersom man på klinikken ikke har tilgang til donorsæd, og do-
norsæd i kombination med IVF på dette tidspunkt endnu ikke var lov-
ligt i Sverige, ender parret med at skulle opleve andre former for ska-
belsesprocesser, end de havde håbet på. Hvor der ofte findes meget 
sæd til få æg, kan den omvendte situation, som illustreret, også opstå, 
selv under anvendelse af alle teknologiske hjælpemidler.  

Selvom man på Humor-klinikken i denne situation kunne have 
forberedt parret på og diskuteret muligheden af at anvende donorsæd, 
er det ikke sikkert, at parret ville have været interesseret. Samtidig kun-
ne det i visse tilfælde være spørgsmål om at finde en donor, der mat-
cher. På Humor-klinikken var der fx opstået en lignende situation.  

Til et morgenmøde på Humor-klinikken spørger Ulla en af laboranterne, om man 
skal ICSI-behandle æggene fra et sort par. Dagen forinden havde man udført en 
TESE på en sort mand, en mand hvis kone efter morgenmødet skulle have udtaget 
æg. Det havde dog vist sig, at hans sædceller ikke var af særlig god kvalitet, dvs. at 
de stort set ikke bevægede sig. Eftersom alternativet ville være at diskutere anvendel-
sen af en donor med parret, kommer spørgsmålet, om de overhovedet har ”sort sæd” 
i tanken, op. Det bliver der grinet en del af og kommenteret, at i værste fald kan de 
måske finde en nede på gaden. Lægen, der udførte TESE’n, morer sig ligeledes 
over, hvordan det havde været, da han og de kvindelige sygeplejesker stod rundt om 
manden dagen forinden for at tage sædceller ud. Det virker som, at lægen implicit 
har en idé om, at denne mand har haft det særligt svært med proceduren, fordi han, 
som han beskriver ham, er afrikaner og ”2 meter høj”.  

Gennem lægens humor og ironi forstod jeg på ham, at han mente, at 
en stor sort mand fremstod som særlig maskulin, hvilket førte til den i 
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hans øjne lettere absurde situation. Havde det været en (lille) hvid 
mand, var udtagningen af sædceller formodentlig ikke blevet nævnt på 
morgenmødet med samme humor og ambivalens. I lægens øjne er det 
muligt, at han indirekte koblede den eksisterende myte om, at sorte 
mænd er mere virile/fertile end hvide, dette på trods af, at det er al-
mindeligt kendt, at infertilitet pt. er et mere udbredt fænomen i Afrika 
syd for Sahara end Vest Europa147. I denne situation er den afrikanske 
mands krop så seksualiseret og koblet til virilitet/fertilitet, at hans in-
fertilitet virker absurd.  

Det var en operation, som laboranten Ulla efterfølgende beskrev 
som problematisk, eftersom sædcellerne stort set var imotile (uden be-
vægelse). Hun ville derfor sikre sig, at hun på trods af sædcellernes 
manglende bevægelighed skulle udføre ICSI. Ud fra hendes beskrivelse 
var det tydeligt, at pga. sædcellernes manglende rørlighed, så var mulig-
hederne for en befrugtning minimal. Den ontologiske koreografi, der 
folder sig ud via performative handlinger, er derfor både koblet til etni-
citet, nationalitet, seksualitet, kulturopfattelser, materialitet, slægtskab 
og køn.  

Eksemplet, der kom frem under morgenmødet, er i mine øjne il-
lustrativt, fordi det peger på en række problemstillinger i forhold til 
skabelsen af sæd. Eksemplet sætter temaer om etnicitet, køn, maskuli-
nitet, seksualitet koblet til natur/kultur-distinktionen på spidsen. Det 
skyldes både, at manden er sort, og at de ikke kan finde de sædceller, 
som de på laboratoriet mener skal til, for at kvindens æg kan befrugtes. 
Det er ikke blot kvindelige kroppe, der kan fungere som tricksters, 
mænd og sæd har ligeledes den form for agens, og i dette tilfælde var 
de sædceller, der var til stede, af en så dårlig kvalitet, at laboranten 
fandt det vigtigt at vende det med hele teamet på klinikken.  

Da jeg under interviewet med Ulla spurgte til den konkrete situa-
tion, svarede hun, at sådanne situationer ofte er vældig svære, fordi 
spørgsmålet om at anvende donor kan være sensitivt, og det er en svær 
grænse at overskride for et par. Derudover var det få af de par, der 
havde en anden baggrund end dansk, der ønskede at anvende donor. 
Sidst men ikke mindst forklarede hun, at det ikke var let at skaffe do-

                                                 
147 Afrika Syd for Sahara beskrives som ”infertilitetsbæltet”, og det har siden Anden 
Verdenskrig været kendt, at infertilitet var et større problem her end andre steder i 
verden, se Leonard (2002), Feldman-Savelsberg (2002), Gerrits (2002) og Sundby 
(2002).  
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norer, der ligner, hvis man ikke er hvid. Der er helt enkelt mangel på 
dem:  

”Men vi injicerer døde sædceller, hvis lægen siger, vi skal. Det er 
den situation, hvor jeg sidder i laboratoriet, og jeg ikke kan lide mit 
arbejde, for jeg kan se, at de sædceller er forkerte, og jeg tror ikke 
på, at det bliver nogle ordentlige børn. Og der er man splittet som la-
borant, for et eller andet sted, man har sin professionelle stolthed, 
”yes det lykkedes ik’”, men hvad kommer der så for et barn ud af 
det? Jeg har lavet sådan en statistik på det for at se, hvor mange vi 
har injiceret med døde sædceller, det hedder ikke døde sædceller 
det hedder imotile sædceller, og der er selvfølgelig én, der er blevet 
gravid. Jeg ved ikke, om jeg skal sige desværre, for hun har altså få-
et et normalt barn. Men det er et stort arbejde man sidder og laver, 
og man ved, der er en meget meget lille chance for, at det skal lyk-
kes.”  

For laboranten Ulla ligger der en usikkerhed omkring, hvilken betyd-
ning det kan have for et evt. barn at anvende sædceller, som hun mener 
ikke er normale, uden hun dog er overbevist om, at dette har nogen be-
tydning. Samtidig understreger hun, at i de tilfælde hvor det lykkes, kan 
hun samtidig ikke lade være med at føle en faglig stolthed over det.  

Den form for usikkerhed beskrives også af en af laboranterne fra 
Service-klinikken. Hun finder det heller ikke i sig selv problematisk at 
arbejde med ICSI, men som Ulla kan hun få en række overvejelser, 
hvis de arbejder med sædceller fra en mand, hvis sædcellerne ikke ser 
ud, som de bør.  

”Men det er jo fortsat sådan, at har vi et materiale, der ikke er godt, 
når vi arbejder med TESE-fyrene, der har mange afvigende sædcel-
ler. Der føler man jo hele tiden, man ved ikke rigtig, hvad man gør. 
Det forsvinder jo ikke bare, det er jo nye sædceller, nye æg hver 
dag, så tanken dukker op ind i mellem, når man har materiale, som 
man ikke er rigtig tilfreds med.” 

Usikkerheden omkring teknologien handler ikke nødvendigvis om tek-
nologien i sig selv, men om hvordan den anvendes sammen med for-
skellige former for æg og sæd. Under laborantens arbejde med æg og 
sæd, kommer natur/kultur-distinktionen med andre ord op til forhand-
ling i tilfælde af, at æg og sæd agerer afvigende. 

En anden problemstilling, der for Ulla var væsentlig under de 
ICSI/TESE behandlinger, hvor sædkvaliteten er særlig nedsat, var, at 
det er en stor arbejdsindsats at arbejde med få sædceller af nedsat kvali-
tet. Det gør, at chancen for, at der reelt bliver skabt et barn, ikke er 
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særlig stor. Derfor kan teknologien føre til falske forhåbninger for par-
ret. Den performance, som hun deltager i, kan dog samtidig ses som 
om, at den ikke blot handler om at skabe et barn. Den kan også anven-
des som del i at koreografere parrets følelser og ønske om et biologisk 
barn og få dem til at genforhandle, hvilke teknologier de vil anvende, 
og om de fx er interesseret i at anvende donorinsemination, vælge at 
adoptere eller at leve uden barn.  

Ullas kollega Laura forklarer mig, at de på klinikken arbejder med 
begrebet en ”psykologisk IVF”. I de situationer, der er chancen for, at 
der skabes et barn ikke er stor (selvom den findes), men det er vigtigt, 
at parret prøver for at kunne komme videre i deres skabelsesprocesser:  

”Laura: Parret skal mentalt indstille sig. Jeg kan sagtens inde på la-
boratoriet sige: ”Du kan sgu da se, at de der sædceller ikke virker”. 
Men jeg tror, at du parmæssigt skal være parat til at modtage det. 
For faren, han bliver jo valgt fra, og det gør han, og det ved han jo 
står i alle papirer. ”Altså donor og donor dit og dat, og donor, donor”. 
Og han skal skrive under på, at han vil være faren, og alle sådan 
nogle ting ik’. Så det vil hele tiden sætte nogle tanker i gang. Men li-
gesådan, når man ser, at to bliver forelsket, og man ser, at konen 
bliver forelsket, og hun har et barn eller han har et barn og konen 
skal acceptere det. Det lykkes sgu ikke altid. Og det tror jeg helt sik-
kert er noget med psyken. Og jeg har enormt svært ved at sætte mig 
ind i det, for jeg har fået mine to børn på den måde, jeg ville have 
dem. Så derfor så har jeg meget svært ved at gå ind og sige, selv-
følgelig skal det være donor. For jeg kan udmærket forestille mig, 
hvilke diskussioner man sidder med derhjemme. Plus, at de er skub-
bet så langt ud, som man kan ved, at man hele tiden går og siger: 
”Den der sædprøve, den dur sgu ikke, nu må vi stimulere konen op 
igen. Vi ved godt, at hun er helt rask, og hun kunne blive gravid med 
hvem som helst ik’, bare ikke lige med ham”. Så ved man godt, så 
begynder det at blive sådan lidt ømt.. ha ha... Så der har jeg det godt 
med, at det er lægerne, der styrer det. At jeg bare kan sidde inde 
bag ved og sige "Det er altså bedst med donor”… Ha ha ha 

Stine: Men hvordan har du det så med at køre nogle cyckli, hvor du 
ved, at det bliver nok ikke til noget, fordi sædkvaliteten er så dårlig? 

Laura: Ja, jeg kan godt se, at det er skide synd for konen, hvis hun 
er normal, men på den anden side. Vi andre har sgu også været 
igennem nogle ting, hvor man har gjort tingene 2-3 gange og så til 
sidst går det op for en, du behøver det faktisk ikke, du kan jo gøre 
noget andet, og det vil vi faktisk hellere. Men nogle gange så skal 
man prøve det. Så skal man der ud, før man tør se det i øjnene, og 
tage den beslutning, man faktisk skal tage. Og så kan man..., det 
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kalder vi det jo også, ”når det var en psykologisk IUI” eller ”det var en 
psykologisk IVF”. Det kalder vi det jo også, når vi sidder og råber og 
skriger til et morgenmøde, hvor vi siger, ”det kan altså ikke hjælpe 
noget for vi har en ½ sædcelle og nu tager I 20 æg ud, hvad fanden 
bilder I jer ind”. Altså parret er bare ikke nået længere. Der kan man 
sige, så skal lægerne tale, men man kan jo ikke tale dem ihjel. De 
skal også have tid, til at tænke over det, og tid til at nærme sig hin-
anden, og det kan eddermame godt tage lang tid, før man tør sætte 
sig ned om bordet og beslutte, nå skal det være nu. Skal det være 
donor, skal det være vores eget, skal vi adoptere ik’. Og derfor går 
man med til at lave de der, selvom man ved, det kommer til at gå ud 
over konen i hvert fald, men psykologisk går det jo også ud over 
ham,- hårdt. For de sidder jo hver gang man kommer ind. "Er der 
nogle sædceller ?" spørger, konen og man kan bare se, at han sid-
der hmrp.... ik. Så kan man gale ud over hele stuen. "Nej der er ikke 
nogen". Ha ha ha.” 

Selvom de på laboratoriet kan finde det problematisk, at de udfører et 
arbejde, hvor de mener, at der er meget begrænset chance for, at der 
kommer børn ud af det, så har dette arbejde en materielt-diskursiv 
funktion i forhold til parret. Som Laura beskriver er teamfordelingen 
den, at det er lægen, der diskuterer, hvilke muligheder der er med par-
ret. Det er hverken laboranternes eller sygeplejerskernes rolle. Det er 
derfor også lettere for dem på laboratoriet at forholde sig kritisk til mu-
ligheden for en graviditet, samtidig med at de er sat ind i og har forstå-
else for, hvorfor parret ønsker at prøve teknologien af. Som Laura for-
klarer, så kan hun godt forsvare overfor sig selv, at der er raske kvin-
der, der går igennem behandlingen, på trods af at chancen for succes er 
lille, eftersom at det er en måde, hvorpå de og deres mænd kan komme 
videre. Skabelsen af sæd på laboratoriet og forsøget på at skabe børn 
ved hjælp af pipetter, mikroskop og inkubatorer, er knyttet tæt op om 
de følelsesmæssige skabelsesprocesser, der performes udenfor labora-
toriet, og som laboranterne bliver involveret i under deres arbejde.  

Eftersom det biologiske slægtskab spiller en vigtigt rolle, er der 
ingen tvivl om, at det på Humor-klinikken bliver legitimt at behandle 
par, hvor chancen for en graviditet er minimal. Det skyldes ikke 
mindst, at næste skridt enten er, at parret opgiver at få et barn, at de 
vælger, at manden ikke er biologisk relateret og anvender donor, eller 
at de vælger at adoptere. Konstruktionen af grænser mellem na-
tur/kultur er dog så nært koblet til slægtskab, at en ”psykologisk be-
handling” (der er stadig en chance for graviditet) udføres. Det skyldes, 
at overskridelsen af biologisk slægtskab på Humor-klinikken som på 
Service-klinikken konstrueres som hegemonisk. Fordi de på Humor-
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klinikken arbejder med donor, synes grænsen dog for anvendelsen af 
teknologien at ligge et andet sted, eftersom det er en teknologi, de ar-
bejder med til daglig, hvilket de ikke gør på Service-klinikken.  

Spørgsmålet om biologisk slægtskab handler på Humor-klinikken 
ikke om symmetrien mellem parret, men mere om hvor biologisk rela-
teret parret er til barnet. Fordi laboranterne indgår i de materielt-
diskursive relationer med æg og sæd, opstår der ofte overvejelser om-
kring slægtskab, normalitet, maskulinitet og etnicitet, der knytter sig til 
natur/kultur-distinktionen.  

Laboranternes overvejelser er formet af, at deres performativitet 
hovedsageligt er knyttet til æg og sæd og ikke til patienterne. I praksis 
bliver deres arbejde en del af den følelsesmæssige koreografering, fx 
når teknologien anvendes, selvom man ved, at muligheden for en gra-
viditet er minimal. Med andre ord kan laboranternes position føre til, at 
grænserne mellem natur/kultur sættes anderledes end på stuen, hvor 
den følelsesmæssige koreografi af patienterne finder sted og er højt 
prioriteret.  

Indtil videre har jeg analyseret, hvordan sæd skabes ved hjælp af 
ejakulation og operation. Samtidig har jeg diskuteret valg af teknologier 
uden dog at gå i dybden med, hvordan donorsæd bliver skabt. Jeg vil 
derfor i det følgende afsnit analysere skabelsen af sæd på sædbankerne 
Vikingebanken og Den Seriøse for derefter at komme ind på anvendel-
sen af sæddonation.  

Skabelser af sæd på sædbankerne 

Papa jack – still donating....  

Se her, jeg har noget til dig - det er formiddag, og jeg og en veninde har 
aftalt at mødes for at drikke en kop kaffe i forårssolen. Hun tager Kil-
roys rejsemagasin op af tasken og bladrer om på en reklame148. Det ta-
ger mig lidt tid, før det går op for mig, at dette er en reklame for ”East-
pak®” rygsække, der som der står i højre hjørne, er ”Built To Resist”.  

Det, der først falder mig i øjnene, er det lille glas med hvidt ind-
hold, som midt i det gyldne snit er ved at bevæge sig fra en hvid mands 
hænder til en sort kvindes. Jeg er ikke i tvivl om, at det er hans krops-

                                                 
148 Kilroy er et rejsebureau for unge og studerende. Som del af deres service udgiver 
de et magasin, der indeholder rejseberetninger og reklamer. Målgruppen er unge (stu-
derende) med eventyrlyst. Reklamen var i Kilroy, nr. 2, 2003 
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væske i form af sæd. Så læser jeg teksten “Big Papa jack, Professional 
Sperm Donor, 2544 Donations, 17 Tennis Elbows. Still Donating”. Jeg kan 
mærke latteren komme boblende helt nede fra maven, og samtidig er 
jeg overrasket over, at reklamefirmaet har betragtet sæddonation som 
så normaliseret, at billedet og de narrativer der fortælles, både forven-
tes at blive forstået og at øge salget af Eastpak tasker.  

Billedet viser Papa jack. Han sidder klædt i blå sterile hospitals-
klæder på en hvid briks. Vi kan ikke se andet af ham, end hans brune 
dreadlocks. Dog afslører hans hænder, at han er hvid. På ryggen har 
han en rød Eastpak, der står åben, så hans nyligt anvendte sæd-
frembringende teknologi ”playboy” er synlig. Som en gave til ”menne-
skeheden” rækker han glasset frem til den storsmilende sorte kvinde, 
der ser mægtig taknemlig ud. Som han er hun klædt i blå sterile klæder. 
I tillæg har hun dog også en plastikhat over håret, og om halsen hænger 
der en maske, så det er tydeligt, hun er en af de ansatte og arbejder ste-
rilt. Bag hende er der knapper på væggen i metal og farver, der under-
streger den hospitalslignende atmosfære.  

Inden jeg vil følge de skabelsesprocesser, der er knyttet til sæden 
på den danske sædbank, kan jeg afsløre så meget, at donorerne dér, ik-

ke iklædes sterile gevandter, eller 
at banken på nogen måde virker 
hospitalsagtig. Nu er det sjældent 
interessant at efterligne det, der 
allerede findes. I en reklame har 
man et vist frit spillerum til at ar-
bejde med folks forestillinger, 
gerne på en lidt skæv måde. Re-
klamer er ofte genrebrydende og 
fyldt med parodi, der som denne 
reklame forsøger at få os til at 
grine. Det interessante er dog, at 
de diskurser, som er på spil i Pa-
pa jacks sædbanks skabelsesbe-
retning,  i overraskende grad sva-
rer til dem, jeg oplever, der er på 
spil på Vikingebanken. Det er 
dem, der bl.a. sælger sæd ved 
hjælp af den pornografiske ska-

belsesberetning, jeg indledte kapitlet med. Det er nok derfor, at rekla-
men i den grad fik latteren til at bryde ud hos mig.  
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En af de diskurser, der spiller en vigtig rolle på den danske fertili-
tetsklinik, handler om faren for kontamination af sæden. Derfor indgår 
kontrasterne mellem ”renhed” og ”det beskidte” i stor stil på Vikingeban-
ken.   

I en Goffmansk forståelse er det den dramaturgi, der er med til 
at give sæden værdi, Goffman (1959:30-34). Den rengøringsproces, der 
findes, og som relaterer til sæden, handler dels om mulig smittefare, 
men også om slægtskab og sæd som seksuelt biprodukt.  

Visuelt kommer dette frem i kontrasterne. Samtidig med at Papa 
jack er klædt i sterile klæder, så har han dreadlocks og en rygsæk –”built 
to resist”, hvor det beskidte pornoblad ligger gemt. Han er en højst (he-
tero)seksualiseret mand, der i vidt omfang har ”beskidte tanker”, som 
han anvender til at skabe sæd. Eftersom han med sine dreadlocks øjen-
synligt er med i en ungdomskultur, der forherliger nutidige mandlige 
eventyrere i form af rygsækrejser – den gruppe som Kilroys rejsemaga-
sin henvender sig til – så er hans beskidthed dog samtidig kulturelt 
genkendelig, og finder sted inden for normen149. Kvinden med det gla-
de taknemlige smil, iklædt endnu mere sterile klæder end han, lægger da 
også op til at, sædbanken vil stå for denne rengøringsproces. Han kan 
derfor rejse videre ud i verden, for måske igen senere at komme tilbage 
og donere en ny levering.  

Teksten ”Professional Sperm Donor, 2544 Donations, 17 Tennis El-
bows” er samtidig med til at understrege, at han i sine sædudladninger 
stort set er ustoppelig. Dog har det medført en del arbejdsskader. Med 
andre ord, han er ung, hvid, hyper viril, fertil og maskulin. Han er en 
maskulinitetsfigur, der er eftertragtet. Og hvis rejsemagasinet og ryg-
sækken skal give mening, er han frivillig kosmopolit og global nomade 
på fuldtid. Som hvid, med skandinavisk udseende, der  overrækker sæd 
til en sort kvinde, synes beretningen at beskrive en transnational eller 
multikulturel beretning, der i en skandinavisk kontekst kan synes mor-
som. Beretningen kan dog samtidig læses, som et udtryk for en ny form 
for kolonialisering.  

I reklamen synes det at være hans ”hvide” sæd, der tilskrives en 
ekstra værdi, der sikrer at han som professionel sæddonor kan fuldtids-
finansiere sit liv, der blandt andet handler om at skabe en specifik ma-
skulin identitet som viril og fertil. Det er et liv, der har givet ham til-
                                                 
149 I artiklen ”Reproductive Tourism – A Price Worth Paying For Reproductive Autonomy?” af 
Blyth og Farrand (2005:101) citeres rejsebogen ”Work Your Way Around the World” i 
2003 for, at unge rejsende kan tjene gode penge på æg- og sæddonation.  
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navnet Papa jack og 17 tennis albuer! Han er så eftertragtet, at han ikke 
bare kan producere sæd, hans sæd får værdi både som gave, produkt og 
en mulig vare, som sædbanken kan sælge videre. Pointen for Eastpak 
er, at denne form for maskulinitet er så eftertragtet, at Papa jack ikke 
blot i den imaginære verden han lever i kan leve af sin sæd, som figur 
kan han sælge rygsække for Eastpak - i hvert fald i Danmark.  

Grunden til at jeg inkluderer reklamen, er at den fanger mange af 
de diskurser, der er på spil i mødet mellem sæd, maskulinitet og kom-
mercialisering.  

I det følgende afsnit, vil jeg med udgangspunkt i den tidligere 
pornografiske beretning, som jeg indledte dette kapitlet med, analysere, 
hvordan sæd i verdens største sædbank skabes. Efterfølgende vil jeg  
fortælle, hvordan sæd skabes på Den Seriøse, der er en kombineret 
sædbank og inseminationsklinik i Sverige.    

Fortsættelsen på den pornografiske skabelsesberetning 

Eftersom den pornografiske beretning er en salgsberetning, er det ikke 
ensbetydende med, at den diskursive kobling mellem fertilitet, virilitet 
og maskulinitet får betydning under den skabende performance af sæd 
på Vikingebanken.  

Da jeg fulgte sæden rundt på klinikken, viste det sig dog, at de 
samme diskurser spillede ind i definitionen af hvad god sædkvalitet er. 
De var en del af den materielt-diskursive performance, som kom til ud-
tryk under skabelsen af kvalitetssæd til salg. Direktøren af sædbanken 
definerer sædkvalitet på følgende vis:  

”...Jeg tilrettelagde produktionen efter nogle bestemte parametre, 
som jeg opfattede som det vigtigste ved sædkvaliteten. Og det vig-
tigste var, at der var over en bestemt koncentration af højmotile 
sædceller. Jeg tror lidt, det er et ”kejserens nye klæder fænomen”. 
Der findes jo et hav af, måske ikke et hav, men i hvert fald en fem 
seks anerkendte metoder til sædanalyse. Og jeg tror, at læger de le-
der meget efter nogle sygdomsmæssige forhold i sæden, og mens 
jeg måske med min indgangsvinkel ser med nogle andre øjne, og 
ser hvad er det, hvad er det der skal til for at få en graviditet. Og de 
to elementer der gælder i litteraturen er som commen sense. Det er 
første og fremmest transport fra a til b, og der er et stort frafald un-
dervejs, så man skal op over et vist antal sædceller, der hvor de bli-
ver lagt, jo tættere de bliver lagt på ægget. Det er egentlig ikke så 
svært at forstå, men det er det åbenbart for læger, for så simpelt kan 
det jo næsten ikke være. Men sådan ser jeg det. Jeg tror egentlig, 
det er en meget væsentlig del af årsagen til succeen. Altså hvis man 
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skal sige det på den måde, at ægget består jo af en æggeskal, og 
der er nogle celler rundt om. Og for at en sædcelle skal trænge ind i 
ægget, så skal den igennem den barriere. Og det gør sædcellen ved 
at angribe barrieren med enzymer. Rundt omkring hovedet, rundt 
omkring spidsen af sædcellen, der er sådan en styrthjelm, som er 
fuld af noget dynamit. Og lige så snart at det kommer i berøring med 
æggets forhindring, så reagerer det og begynder at nedbryde den og 
den der gamle historie med, at det er den første sædcelle, det pas-
ser overhovedet ikke. Det er måske nummer 149 eller sådan noget 
eller deromkring. Så det er spørgsmålet om at være der på det rette 
tidspunkt. Det er et spørgsmål om timing, for den enkelte sædcelle. 
Sådan ser jeg befrugtningsbilledet.” 

Sæd af god kvalitet bliver af direktøren defineret som en masse højmo-
tile sædceller med enzymer på deres hoved, der er i stand til at nedbry-
de æggets skal. Selvom han ikke argumenterer for, at det er den første 
sædcelle, der befrugter og bliver “vinderen”, så minder denne beretning 
om Emily Martins analyse af medicinske lærebøger i hendes morsom-
me artikel "The Egg and the Sperm: How Science Has Constructed a Romance 
Based on Stereotypical Male-Female Roles” (1991). Det skyldes, at i direktø-
rens beretning, er det stadig sædcellen og ikke ægget, der påtager sig 
den aktive rolle under befrugtningen. Det er sæden, der bombarderer 
ægget med dynamit. Til gengæld er vindersædcellen blevet en moderne 
helt. Ikke nok med at han er vinderen, han bliver det, fordi han er god 
til at deltage aktivt i teamarbejdet, og har den rigtige timing. Sædcellen 
og ægget er stadig kønnede, men sædens maskuline rolle er forandret 
og har i stedet fået de kvaliteter, som en moderne helt i det moderne 
erhvervsliv besidder; han er både en god strateg og en god ”team wor-
ker”.  

Selvom direktøren var meget engageret i at berette denne skabel-
sesberetning for mig og illustrerede hvordan sædkvalitet bliver define-
ret i banken, satte han senere i interviewet spørgsmålstegn ved, om 
denne definition af sædkvalitet inkluderede alle parametre. Herved 
problematiserer han, hvad sædkvalitet i grunden er.  

For at have en sædbank og organisere, hvad han beskriver som 
produktionen, er det dog nødvendigt at have en definition for at kunne 
udvælge donorer og definere, hvilken sæd, der kan blive solgt til hvil-
ken pris.  

I praksis betyder det, at antallet og motiliteten af sædcellerne fra 
hvert ejakulat blev nedskrevet i donorens journal, både før og efter 
cryopræservering (nedfrysning). Hvis donoren ikke er, hvad der beskri-
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ves som en “good freezer”, bliver han ikke godkendt som sæddonorer. 
Kvalitetsdonorsæd skal nemlig have endnu en karakteristika – den skal 
kunne fryses. Derfor skal den også holde kvaliteten efter nedfrysning, 
og den skal både være højmotil og indeholde et højt antal sædceller.  

Når donorerne ankom til sædbanken, forsøgte flere af dem at få 
et glimt af deres sidste resultater. Eftersom donorerne kun fik udbetalt 
penge for sæd af høj kvalitet, synes dette logisk, men pengene synes ik-
ke at være den eneste begrundelse for interessen. Sædens kvalitet var 
for mange koblet til en fornemmelse af maskulinitet, som i den porno-
grafiske beretning og beretningen om Papa jack. De ansatte lavede 
yderligere denne kobling ved at fortælle mig, at nogle donorer, som er 
venner, konkurrerer med hinanden i forhold til hvem, der har den bed-
ste sædkvalitet. Det var en sport, som den ansatte forsøgte at afværge 
ved aldrig at fortælle resultatet af sædens kvalitet, når venner kom sam-
tidig til sædbanken. Det skyldtes, at han var bange for, at den der tabte, 
ville kunne få en traumatisk oplevelse ved at hans sædkvalitet var ringe-
re end den andens. Han synes ikke via sin performative handling, at 
være optaget af at problematisere relationen mellem maskulinitet og 
sæd, der er normaliseret. Han var i stedet optaget af, hvordan man ved 
hjælp af performative strategier kunne sikre sig mod, at donorerne eller 
donoraspiranterne fik knækket deres (maskuline)selvværd.  

Den skabende katastrofeberetning  

Maskulinitet, virilitet og fertilitet i form af den pornografiske beretning 
var ikke de eneste elementer, som sæden blev organiseret omkring i 
Vikingebanken. Direktøren forklarede ”at det at sælge sæd, er sværere end at 
sælge sand i Sahara”: 

”Der er en masse ting, der skal organiseres sikkerhedsmæssigt. Man 
kan sige, at der egentlig ikke er noget særligt i at drive en sædbank. 
Altså det at have noget sæd, det er der jo så mange, der har. Alle 
mænd, der går rundt, de har jo noget. Hvad er det så, vi har, som 
andre ikke har? Det er sikkerhed! Vi kan være stensikre på, at det 
sæd vi mener at have her, det må ikke være ombyttet, og det må ik-
ke være kontamineret. (...) Og på den måde har vi egentlig langt me-
re ansvar, end man faktisk har i blodbankerne. Jeg ved godt, at hvis 
man får blod med en forkert blodtype, så dør man, så det er ikke på 
den måde, jeg mener det, men hos os er det jo ikke blot blodtyper, 
det er et helt gensæt vi har. Hvis det bliver byttet om, så bliver det 
nogle helt andre gener. Og det vil sige vi har meget kontrol hele ve-
jen igennem, fra donoren kommer og afleverer sædprøven, til regi-
streringen, lagringen, så det består meget af sikkerhedskontrol. Jeg 
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vil sige at teknologien, når man ved hvad man skal gøre, så er det jo 
nemt nok at have en sædbank.” 

Organiseringen af sæden, fra selektionen af donorer, til håndteringen 
og kategoriseringen, er en performativitet, der har til formål at skabe 
”sikker” sæd. Dvs. at den ikke er kontamineret, og at den er kategorise-
ret og organiseret med udgangspunkt i donorernes ”gener”.  

For de ansatte spillede den latente mulighed for, at en katastro-
fehistorie hvor sæden blev kontamineret i tanken, en vigtig rolle i ma-
nuskriptet for den daglige håndtering af sæden. Derfor blev sæden kort 
tid efter sin skabelse, opfattet som en mulig ”skurk” med virus. Når la-
boranten modtager sæden, stiller donoren den på en papbakke. Denne 
papbakke bliver anvendt, som hvad en af de ansatte beskriver som en 
“transport vogn”. Papbakkens rolle i den iterative intra-aktivitet om-
kring sædens foranderlige rolle, gør det muligt for den ansatte at flytte 
sæden uden at have handsker på. Det er vigtigt, fordi de i den perfor-
mative relation med donorerne ønsker at etablere en afslappet stem-
ning.  

På den anden side af skranken er laboranten påført handsker, og 
under arbejdsbordet er der en affaldsspand i pap, der anvendes til alt 
det materiale, der har været i kontakt med sæden eller andet biologisk 
spildmateriale. Sæden er ikke længere en “normal” kropsvæske; den har 
forandret sig og er i stedet muligt farligt biologisk materiale. Det skyl-
des, at indtil andet er bevist, så kan sæden muligvis indeholde vira så-
som HIV eller hepatitis.  

Skraldespanden og handskerne er blot nogle af de aktører, der 
inkluderes i performancen og herved tager del i forvaltningen af risici. 
Nogle af de andre tilgange, hvorpå der produceres sikker sæd, er gen-
nem disciplinering af donorernes sexliv (hvilket i Danmark defineres 
ved, at donorerne ikke har haft sex med mænd, narkomaner, prostitue-
rede, kvinder syd for Sahara og beskytter sig, når de har sex med nye 
partnere). Sædbanken forsøger også at sikre sæden ved hjælp af anven-
delse af særlige “High security straws”, og de har procedurer, der sik-
rer, at sæden ikke bliver sat til salg før efter et halvt år, efter at donoren 
er testet for diverse vira to gange. 

Efter mit besøg på banken, hvor jeg fulgte sæden rundt under 
dens skabelse, har jeg ikke kunne lade være med at undre mig over, om 
skabelsen af sæden, under performancen med temaet katastrofeberet-
ning, kun handlede om muligheden for smittefare. Denne undren skal 
ikke mindst ses i forhold til, at kontamination ikke spillede en lignende 
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rolle på hverken Den Seriøse, Service- eller Humor-klinikken. På sidst-
nævnte klinik tester man tilmed kun for HIV og Hepatitis i tilfælde af 
ægdonation, og her foregår der ingen karantæne af æggene eller embry-
onerne.  

Hvor sæd på fertilitetsklinikkerne lige som æggene ikke blev kon-
strueret som fyldt med kontaminationsfare, så bliver renhed og fare et 
vigtigt element på Vikingebanken. Læser man denne performance med 
Goffmans briller, så blev katastrofeberetningen performet som en 
dramatisering, der giver sæden værdi i stil med beretningen om Papa 
jack. Beretningen skaber ikke blot “sikker sæd”, den illustrerer også, at 
hvis ikke du anvender sæd, der er skabt via de samme performative 
processer, er det muligt, at du udsætter dig selv for en katastrofeskabel-
sesberetning.  

Lægen, der er tilknyttet Vikingebanken, sagde derfor også adskil-
lige gange til mig, at det jo var helt utroligt, at hans kone havde vovet at 
få børn med ham, når man kan få sæd, der er meget mere sikker.  

Katastrofeberetningen kan betragtes som det plot, der giver sæ-
den værdi. Den strukturerer også rengøringsritualerne koblet til sæden, 
fra den bliver overleveret fra donor til banken, og til den er blevet til et 
produkt, der kan sælges på det globale marked. Lægen anvender herved 
den teknologiforherligende diskurs, hvor anvendelsen af donortekno-
logi er bedre og mere sikker, end hvis der skabes børn uden donor. Be-
retningen bliver herved en måde at normalisere anvendelsen af sæddo-
nation på og gøre den bedre end forplantning med sæd, der ikke er un-
dersøgt. Natur/kultur-distinktionen bliver forandret, fordi sæddona-
tion skaber mulighed for hvad lægen mener er ”bedre” børn. 

Global science fiction og den skandinaviske saga  

Det var dog ikke blot faren for 
virus, som direktøren for ban-
ken havde koblet til sædban-
kens praksisser om sikkerhed. 
Sædbankens produktion hand-
lede også om gener. Sæd som 
“gensæt” var vigtig i forhold til 
den performative intra-aktivitet, 
som fandt sted mellem sæd, 
frysetanke, laboranter, læger, 
journalførelse og donoren. Ef-



 255

tersom Vikingebanken er en international sædbank, der sælger til mere 
end 50 lande, så blev beretningen om sæd som gener fortalt på mange 
forskellige måder, alt afhængigt af hvilket marked, hvilken lovgivning 
og hvilke forbrugerkrav, der var til stede.  

I Danmark er det ifølge Sundhedsstyrelsens retningsliner, det 
medicinske personale, der vælger donorsæden. I retningslinierne står 
der, at valget skal ske med henblik på hudfarve, øjenfarve, hårfarve, 
højde, vægt og specifikke etniske karakteristika150. Parret eller kvinden, 
der skal have udført donorinseminationen, kan ikke selv vælge donor. 
Dette adskiller sig fra fx USA, hvor det er de(n) kommende forældre, 
der vælger donoren. Derfor har banken valgt at have to forskellige 
websider, som anvendes til marketing. De har én, der er rettet mod et 
dansk/globalt marked, og så har de en amerikansk webside, der er kob-
let op om en uafhængig afdeling af sædbanken med deres kontor i New 
York151.  

Ser man på den 
dansk/globale webside, be-
står hovedberetningen af 
tre billeder. På et af dem 
står en række reagensglas, 
der muligvis konnoterer 
sæden fra donorerne. Dette 
er understreget af teksten: 
”250 Donors Available, Va-
riety of Sperm Related Pro-
ducts”. Reagensglassene kan 
dog samtidig læses som mere end sæd, de kan forstås som sæd, der er 
“sikker”, testet og bevaret i genetisk orden. 

Når billedet skifter, får man mulighed for at se fire glade blebørn, 
der ser ud til, at de er med i en blanding af en Benetton og Pampers re-
klame. To af børnene er hvide, en ser asiatisk ud og en er sort, hvilket 

                                                 
150 Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning af 30. september 1997, “Vejledning 
om kunstig befrugtning og anden reproduktionsfremmende behandling”, under ”Vedrørende 
hensyn til fremtoningspræg”. 
151 Min analyse er baseret på, hvordan websiderne så ud i april 2002. Siden jeg udfør-
te min analyse af Vikingebankens websider, har begge ændret sig. I dag er de tre bil-
leder, der forandrer sig på den danske side, ændret til at være et billede af fire børn af 
forskellig etnisk oprindelse. Den amerikanske har ændret sig radikalt, eftersom vikin-
getemaet anvendes aktivt. Samtidig brydes brandingen af blond hår og blå øjne ved, 
at de har billeder af nutidige multi-kulturelle danske vikinger – herunder en, der er 
sort. Se. http://www.cryos.dk/ og http://www.scandinaviancryobank.com/ 
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understreges med teksten: ”Scandinavian and Ethnic Donors”. Billedet un-
derstreger, at etnicitet spiller en rolle i skabelsen af ønskebarnet. Samti-
dig med at børnene ser “sunde” og “normale” ud, understreges etnici-
tet som en vigtig markør under kropskabelsen. Via teksten bliver det 
dog tydeligt, at ikke alle de portrætterede har en etnicitet. Skandinaver-
ne er normaliseret som hvide og ikke-etniske. I banken findes der ge-
ner for forskellige hudfarve, de såkaldte ”etniske andre”, og de norma-
liserede hvide med skandinavisk udseende.  

Det sidste billede er et satellitfoto af verden i en grøn nuance. Sa-
tellitfotoet kan give os læsere en fornemmelse af, at banken har et vi-
denskabeligt verdenssyn. Den tilhørende tekst lyder: ”Worldwide Delive-
ry”. Billedet kan i samspil med teksten læses som, at sæden sælges glo-
balt som en altruistisk hjælp, uanset hvilken etnisk baggrund man har, 

eller hvor på jorden man 
befinder sig.  

Læser man beretnin-
gerne samlet som én beret-
ning, der har til formål at 
dramatisere sæden, kan den 
skævlæses ved hjælp af for-
skellige genrer. En mulig-
hed er at læse den som en 
science fiction, der appelle-

rer til, at man kan anvende videnskab og teknologi til at få sin længe 
ønskede baby. Gør man det, vil man få en opfattelse af, at som forbru-
ger, der køber sæd fra Vikingebanken, får man testet, sikker sæd, af en 
hvilken som helst etnicitet, sikret mod anormalitet og sygdom. Beret-
ningen kan også læses med udgangspunkt i den videnskabelige panop-
tikon visualiseringsteknik, der understreges af satellitfotoet, og som gør 
hvad Haraway beskriver som et ”god-trick”, Haraway (1991: 189). Det er 
med til at narrativere sæden som et videnskabeligt produkt. Billederne 
skaber en videnskabelig autoritet, der gør at sæden kommer til at re-
præsentere noget “universelt menneskeligt,” dvs. hvad Franklin, Lury 
og Stacey argumenterer for i ”Global Nature, Global Culture” ved hjælp af 
begrebet “pan humanitet”, Franklin et al. (2000:26). Fornemmelsen af 
“pan humanitet” bliver også underbygget af babybilledet.  

Dog er der indbygget en diskursiv modsætning i fremstillingen af 
blebørnene. Selvom at “pan humanitet” er understreget, så rekonstitueres 
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konstruktionen af et ”os” og ”de andre” ved hjælp af kategoriseringen 
af skandinaviske og etniske donorer.  

Klikker man videre til den amerikanske webside, narrativeres sæd 
som gener på en anden måde end på den dansk/globale side. Gennem 
tre billeder, der hænger sammen, fortælles en beretning om, hvordan 
den heteroseksuelle familie kan (re)produceres. Selvom disse billeder er 
nutidige, synes de samlet at konnotere et skandinavisk eventyr.  

På det første billede ses en nøgen gravid skandinavisk udseende 
kvinde. På billedet er hun i sin nøgenhed naturaliseret, selvom banken 
inkluderer pornografiske beretninger i deres salgsmateriale er den gra-
vide kvinde ikke seksualiseret og synes at henvise til, at hun snart skal 
være moder. På trods af at kvinden er blevet gravid ved hjælp af donor-
insemination, er teknologien normaliseret ved at være usynlig. Beret-
ningen begynder helt enkelt efter at teknologien har været brugt, hvil-
ket minder om den moderne Maria i flasken og beretningen ”It takes 
two...”.  

Det næste billede i 
eventyret er af en baby, der 
kigger med et skinnende 
glad øje, måske er det rettet 
mod en lysende fremtid i 
familiens skød. Det sidste 
billede viser endelig ”den 
skandinaviske familie”. Det 
er en kernefamilie, der lykkeligt nyder samværet mellem mor, far og to 
børn - en pige og en dreng. De leger lykkeligt i sneen og oplever var-
men fra ilden, der brænder stærkere end nogen sinde før foran en fin 
bjælkehytte. De naturlige omgivelser i form af sne og træhytte synes at 
illustrere, at familien nu er rekonstitueret og det ”naturlige familie liv” 
er på plads152.  

                                                 
152 Da Vikingebanken i 2001 startede den amerikanske afdeling, fik de en hel del kri-
tiske kommentarer med på vejen fra den danske presse, der mente, at Vikingebanken 
deltog i racehygiejne. Se fx Politiken, (2001): "Skarp kritik af sædbank”, 18.nov. 
Ekstra-Bladet, (2001): "Design din egen superbaby", 18. nov. Denne kritik kom selv-
om at bankens webside ligner de amerikanske konkurrenter.  
I mine øjne er det interessant, at ingen har reflekteret over, hvorfor det i Danmark 
skal være lægen, der vælger sæd ud fra kropslige karakteristika. I en amerikansk kon-
tekst har Schmidt og Moore (1998) analyseret udvælgelsen af donorer og i Israel har 
Birenbaum-Carmeli et al. (2002) undersøgt forestillinger om normalitet ved at under-
søge de hegemoniske udvælgelsesprincipper ved anvendelsen af donorinsemination.  
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Eventyret kan blive læst som reproduktionen af den heterosek-
suelle familie, der begynder med en gravid mave og slutter med det 
lykkelige firkløver i sneen. Det er en beretning, der som beretningerne 
om ICSI, genetablerer faderes rolle i familien, fordi den fuldbyrdede 
familie usynliggør hans fertilitetsproblem. Ser man den visuelle beret-
ning med afseksualiserede briller, kan den ses som den pornografiske 
beretnings antitese. Jeg mener dog at man, ved at kigge nærmere på de 
symboler, som billedet er opbygget af i form af sne og ild, kan læse be-
retningen i samspil med de tidligere beretninger, hvor seksualitet knyt-
tes til mandlig infertilitet. Ser man på den lysende ild, synes den i mine 
øjne at have en vis lighed med den ejakulerende penislampe, der også 
spreder lys. I denne beretning transformeres den til at bestå af bålet 
som lyskegle, der reflekteres i sneen, der kan ses som den frosne sæd. 
Ilden i form af det brændende bål, kan ses som mandens rekonstitue-
rede virilitet og maskulinitet der genopstår ved anvendelsen af en do-
nors ejakulation. Selvom donorens krop ikke direkte figurerer i beret-
ningen, kan man læse det skandinaviske eventyr som en mere subtil be-
retning om, hvordan den infertile mand kan genvinde sin virilitet og 
maskulinitet, ved at han og hans kvindelige partner anvender sæd fra 
Vikingebanken.  

Billedet og teksten sælger muligheden for at leve den romantiske 
drøm. Det er en skabelsesberetning, hvor det ”autentiske skandinaviske 
familie eventyr” benyttes til at naturalisere teknologien. Her foregår na-
turaliseringen ved hjælp af anvendelsen af naturbilledet i sneen, samti-
dig med at teknologien usynliggøres.  

Websidens tekst understreger samtidig den beretning, lægen for-
talte om, at sæden i banken var bedre, end den hans kone havde fået 
fra ham. Den er med andre ord knyttet til den teknologiforherligende 
diskurs. Anvendelsen af donorteknologien skaber ifølge denne salgsbe-
retning bedre børn end ”naturen”.  

Det er en proces, som tages i brug gentagne gange på websiden. 
Et andet eksempel er, at en DNA spiral anvendes som baggrund på en 
del af websiderne, for herigennem at lege med forestillingerne om det 
genetiskes betydning hos den mulige forbruger. Det er en visuel refe-
rence, der går tilbage til det lykkelige familieeventyr i samspil med web-
sidens første tekst, hvor man har fokus på, at man i den amerikanske 
Vikingebank sælger gode gener ved at beskrive deres produkt som ha-
vende “exceptional quality and unique characteristics”. Hvor børnene i den 
globale science fiction bliver portrætteret som bedre, moderne og in-
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ternationale pga. anvendelsen af teknologi, så fremstiller eventyret de 
skandinaviske donorbørn som naturlige og med prima genetisk her-
komst.  

Dette understreges, når man læser eventyret i sammenhæng med 
den skandinaviske saga, som ligeledes udspiller sig på websiderne. Ef-
tersom donorerne er anonyme, har de fået fiktive navne. Hvor nutidige 
danske navne kunne have været anvendt, såsom fx Mads, Mathias, An-
ders eller Kristoffer, har de i stedet valgt at anvende gode gamle skan-
dinaviske vikingenavne koblet til nordisk mytologi såsom Aake, Dann, 
Elif, Gorm, Leif, Toke og Thor. 

Disse navne kan med lidt humor læses som reference til Leif den 
Lykkelige, der ifølge sagaerne opdagede Nord Amerika for ca. 1000 år 
siden. Vikingedonorerne som Leif, får tilskrevet en specifik form for 
maskulinitet153.  

Dette er en maskulinitetsfigur, der får donorerne til at virke som 
vikingeagtige, unge, sunde, friske og hårdføre helte, der i stil med Papa 
jack både har styrke og mod. Denne læsning af websidens narrativer, 
understreges af den måde, hvorpå bankdirektøren sammenligner ban-
kens verdensomspændende eksport med vikingernes erobringstogter:  

” Der er det en gentagelse af, hvad vi lavede for 1000 år siden, ha ha 
ha. Da spredte vi også gener. Det er interessant på den måde, at jeg 
tror, Danmark er et af de folkefærd i verden som er mest homogent, 
og det har ganske enkelt den grund, at vi er mere udad farende og 
overfaldende, og vi har simpelthen voldtaget og plyndret og gjort ved 
og spredt vores gener. Og det gør vi så igen på samme måde, bare 
under knap så primitive forhold. Og denne gang, der er vi velkomne, 
ha ha ha.” 

Det er en narrativ, hvor den “autentiske“ skandinav, er med til at natu-
ralisere anvendelsen af teknologien,- at sprede gener ved at sælge vikin-
gesæd er lige så ”naturligt”, som vikingernes måde at sprede deres ge-
ner på for 1000 år siden. Samtidig er beretningen dog skræddersyet til 
det amerikanske forbrugerdefinerede samfund, og af den grund har Vi-
kingebanken, for at komme ind på markedet, skabt en kampagne, der 
er formet af amerikanske salgsteknikker. Ligesom andre amerikanske 
sædbanker er deres donorkatalog rettet mod forbrugeren/ne. Her kan 
de amerikanske kunder gøre som titlen på Schmidt og Moores artikel: 

                                                 
153 Dette element bliver understreget af den nye version af websiden, hvor vikinge-
metaforen ikke blot anvendes til at navngive donorerne men også anvendes i websi-
dens tekst. Se http://www.scandinaviancryobank.com/ 8.maj 2006 
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“Constructing a “Good Catch,” and Picking a Winner” (1998). Derfor inklu-
derer de også i deres amerikanske salgsmateriale mulighed for, at dono-
ren kan udvælges ud fra mere og andet end fenotypiske karakteristika. 
Det har de gjort ved at lade donorerne svare på hvilke hobbies, farvorit 
dyr mv. de har. Derudover har donorerne også skrevet en lille person-
lig note. I den testprofil man som kunde kan gå ind og se, inden man 
køber sig adgang til de udvidede profiler, har donoren mulighed for at 
forklare, hvorfor han donerer. I testprofilen understreges det, at han 
donerer af altruistiske grunde, hvilket flere fra personalet argumentere-
de var hovedmotivet for de fleste af deres donorer. Samtidig med at 
sæden sælges som en vare, fremstilles den tillige som en gave.  

På websiden spiller sæd som gener diskursivt set en central rolle 
under skabelsen af sæd som produkt. Det gælder både under salget i 
Danmark, hvor sæden bliver kategoriseret ved hjælp af kropslige ken-
detegn, men det understreges også ved salget til USA, hvor donorernes 
personlige kendetegn også fremhæves. Vikingebankens anvendelse af 
narrativer, der bygger på det genetisk imaginære, er herved med til at 
rekonstruere essentialistiske forestillinger, som knytter gener, kultur, 
natur, normalitet og sygdomme sammen. Det er en måde både at re-
konstituere og flytte natur/kultur-distinktionen.  

På den ene side lægges der op til, at donoren skal mime den mu-
lige kommende sociale far, samtidig med at anvendelsen af donation 
åbner op for at skabe endnu bedre børn, end hvis den sociale far var 
biologisk relateret. Anvendelsen af denne strategi og forskydning af na-
tur/kultur-distinktionen, der anvendes under branding og marketing af 
sæd nationalt, synes samtidig at være en effektiv salgsstrategi på det 
transnationale marked, der baserer sig på markedsøkonomi og kon-
sumption. Med andre ord sætter spørgsmålet om, hvem der er forbru-
ger af sæden og hvilke selektionskrav lovgivningen skaber for udvæl-
gelsen, en ramme for hvordan natur/kultur-distinktionen forhandles. 

Når katastrofeberetningen bliver til ”mordergener” i sæd-
tanken  

I skabelsesberetningerne fra Vikingebanken er natur/kultur-
distinktionen narrativeret forskelligt gennem fremstillinger af maskuli-
nitet, slægtskab, etnicitet, nationalitet og normalitet. Sæden har også få-
et værdi med det raffinerede spil mellem ”renhed” og det ”beskidte”, 
baseret på den latente katastrofeberetning. Samtidig med at beretnin-
gen giver sæden værdi, kan den også virke omvendt, hvis der sker et 
brud i den performative praksis, så der opstår kontamination i tanken.  
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Dette skete, da skabelsesberetningen blev omskrevet i den dan-
ske formiddagsavis BT, der den 24. oktober 2003 indeholdt en række 
artikler med overskrifter som “Babymorder har børn over hele kloden” og 
”Giftig sæd i banken”. Med andre ord skabte pressen en skabelsesberet-
ning over et science fiction/krimi tema. Dramatiseringen, som disse 
beretninger kredsede om, gav sæden en hel anden betydning. Sæden 
var ikke et forbedret produkt, den var grobund for skabelsen af psyko-
pater. 

I beretningen blev den supervirile fertile maskuline mand (en 
Papa jack lignede viking), som organiserer Vikingebankens skabelse af 
sæd, anvendt, men på en lidt anderledes måde end i de beretninger, 
som banken sælger sin sæd ved hjælp af. Efter at man på avisen havde 
fundet ud af, at en barnemorder, der dræbte sit eget barn havde leveret 
sæd til banken, koblede man morderens monstrøsitet sammen med 
hans ønske om at sprede sine gener. I lederen skrev avisens chef-
redaktør Erik Meier Carlsen: 

 ”Det uhyggelige ved historien er jo, at der meget vel kan være en 
form for sammenhæng mellem lysten og tilbøjeligheden til at levere 
til sædbanken og så nøjagtig de psykopatiske eller sindsforstyrrende 
træk hos afvigende personligheder.” BT (2003:2).  

Via denne diskursive kobling konstruerer han, som Vikingebanken en 
generaliseret maskulinitetskonstruktion af donorerne.  

I avisen blev gener fremstillet som det væsentligste for skabelsen 
af et menneske, hvilket blev underbygget af en psykiaters udtalelse. 
Han understregede i interviewet, at gener nedarves 50% fra manden, 
hvilket i hans øjne meget vel kunne have den virkning, at kvinder, der 
bar på børn fra denne morderdonor, skulle regne med, at deres barn 
kunne blive en psykopat, BT (2003:7). Han gik så langt som til at sige, 
at kvinder, der bar på et barn, der kunne have morderens gener, burde 
overveje en abort.  

Vikingebankens mange humoristiske og romantiserede skabel-
sesberetninger, der spiller en rolle i dramatiseringen af sikre, gode vi-
kingegener baseret på maskuline unge mænd, var pludselig ikke nogen 
lykkelig skabelsesberetning. I stedet blev den omskrevet til en beret-
ning om, hvordan sædbankens tank var kontamineret med ”giftig sæd” 
- mordergener.  

Skabelsen af sæd, der er skabt på stereotype essentialistiske ma-
skulinitetskonstruktioner à la Papa jack, der får værdi gennem katastro-
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feberetningen, viser sig diskursivt at kunne slå tilbage. Vikingebankens 
måde at skabe sæd på bliver dog problematisk, når deres beretning  
omskrives på måder, hvor de strippes for deres humor, og donorbørn 
konstrueres som monstrøse mulige psykopater. Denne omskrivning af 
katastrofeberetningen bliver i mine øjne mulig, fordi beretningen fast-
holder natur/kultur-distinktionen, der er koblet op til en ensidig ma-
skulinitetskonstruktion og en genetisk essentialisme. Det eneste BT 
ændrer i den skabelsesberetning, de skriver, er fremstillingen af dono-
rerne. Fra at være de friske unge rejselystne vikinger à la Papa jack, om-
skrives de til at være unormale psykopater. Herved forandres na-
tur/kultur-distinktionen, så teknologien og de børn, der skabes, dæ-
moniseres154. 

En rejse over Øresund synliggør, hvordan lovgivningens diskur-
ser kan være med til at forme de materielt-diskursive rammer, der ska-
ber andre former for scenografi og performances. På Den Seriøse, der 
både fungerer som sædbank og inseminationsklinik, er der hverken 
psykopatiske mordere, vikinger eller Papa jack figurer. I stedet er der, 
hvad jeg vil beskrive som seriøse ”stand in fædre”.  

Sæd doneret af seriøse ”stand in fædre”  

Den Seriøse er del af en offentlig klinik i det sydlige Sverige, der tager 
hånd om mandlig fertilitet og infertilitet. Da jeg besøgte klinikken, an-
vendte jeg det meste af min tid sammen med en laborant, der både er 
involveret i cryopræserveringen af sæd og udførelsen af inseminatio-
nerne. Hun har et lille kontor, som hun deler med en anden af de an-
satte på afdelingen. Det er her, hun opbevarer registrene med donorer 
og de par, der er under behandling.  

Inseminationen udføres i et rum for sig, og selve sædbanken fin-
des i et af de laboratorier, der også anvendes til andre formål. Selve in-
teriøret synes under mit besøg hovedsageligt at referere til funktionen 
som inseminationsklinik og mindre til at være sædbank. Ligesom på de 
andre fertilitetsklinikker var der billeder af børn og æg, og der var ma-
teriale om infertilitet.  

Beretningen om sæddonation og sædbank var meget anderledes, 
end dem jeg havde mødt i Danmark både på Alternativet, Humor-

                                                 
154 Haines, E. (1993) har i sin undersøgelse af anvendelsen af sæd- og ægdonation, 
beskrevet, hvordan ægdonation opfattes som udelukkende altruistisk, mens sæddona-
tion kobles til afvigende seksualitet. BT’s artikelserie er et eksempel på, hvordan den-
ne opfattelse diskursivt skabes.  
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klinikken og Vikingebanken. På Den Seriøse sælger de ikke et produkt 
på samme måde som den danske sædbank, og de fokuserer ikke blot på 
sædbanksvirksomheden. Sammenlignet med de visuelle spor efter sek-
suelt aktive mænd på den danske sædbank fandt jeg den umiddelbare 
usynlighed af donorernes kroppe interessant. De kom og leverede sæd i 
specifikke uger, hvor laboranten strukturerede sit arbejde om at mod-
tage sæd og cryopræservere det, en proces jeg desværre ikke fik mulig-
hed for at følge.  

Derudover blev det hurtigt tydeligt for mig, at skabelsesberetnin-
gerne bygget op som hard core pornografi og sagaer med hårdføre vi-
kingehelte, var skabelsesberetninger, det ikke var muligt at fortælle fra 
denne lokalitet.  

 På Den Seriøse var skabelsen af sæd i stedet nært knyttet til den 
svenske lovgivning, der fokuserer på “ barnets ret til at kende sit biolo-
giske ophav”155.  

Temaet spillede både en rolle under rekrutteringen af donorer, 
selektionen af dem, organiseringen af sæden, og den performance, som 
de kommende forældre blev instrueret i.  

Alexandra, en af de ansatte på klinikken, der var en stærk fortaler 
for barnets ret til at kende dets biologiske ophav, argumenterede for, at 
hun var særlig glad for at arbejde under den svenske lovgivning. Hun 
beskrev for mig, hvordan det også formede den måde, de rekrutterer 
donorer på. Hun fortalte: 

”De som kommer her, det bliver jo ofte sådan, at man snakker lidt 
med dem om alt muligt, det er politikere, og det er lærere. Det er alle 
mulige, der kommer her. Og de gør det for den gode sag, og det sy-
nes jeg føles godt her. For når det er anonymt, så forstår jeg, at 
mange gør det for pengenes skyld, så må de sige, hvad de vil, men 
det er jo det, de gør. Og senere skal de forholde sig til at være ophav 
til 25 børn, 25 børn ... og eksporteres det, er de måske ophav til 50. 
Det er jo så mange, så jeg ved ikke, hvad de tænker. Og det er jo, 
når de tager deres uddannelse, og de behøver lidt ekstra penge til 
lidt øl. Det er jo ligesom andre tanker, man kan få om det, når de bli-
ver ældre. Jeg tror ikke, de har indsigt i, hvad de egentlig gør, det er 
mere en vare. Det er køberen, der bare vil have og vil have, og den 
her unge fyr, der afleverer, fordi han bare vil have lidt ekstra penge, 

                                                 
155 Sverige var det første land i verden, der med lovgivningen, Lag (1984:1140) Lag 
om insemination, indførte juridiske restriktioner for sæddonation. Lovgivningen trådte i 
kraft 1. marts 1985, og det grundlæggende element er, at barnet har ret til at få oplyst, 
hvem donoren er.  
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og sådan er det ikke her, og det føles godt. Her afleverer de ikke me-
re, fordi de ved, de siden kan blive opsøgt af de børn. Og derfor sy-
nes jeg, at det her er mere seriøst.” 

Sæden, som skabes ved hjælp af dette dramaturgiske plot, blev derfor 
anderledes end sæden fra Danmark, som hun sammenligner deres 
procedurer med. I stedet for at skabe sæd ved hjælp af beretninger og 
dramaturgiseringer, der handler om virilitet, fertilitet og sikkerhed, 
konstruerer hun i stedet en beretning, der handler om ansvarlighed og 
seriøsitet. Det gør hun ved at problematisere de motiver, der findes i 
en privat sædbank, som hun stiller overfor de motiver, der findes på 
Den Seriøse. For det første mener hun, at det, at de ikke skaber en de-
cideret vare, som de sælger, medfører, at donorerne kommer af altrui-
stiske grunde. Samtidig, er denne form for ansvarlighed et karaktertræk, 
hun knytter sammen med muligheden for, at de svenske donorer kan 
blive konfronteret med de børn, der kommer ud af donationen. Det er 
en mulighed, der ikke findes i Danmark. 
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Faktaboks 3 

Åbenhed/hemmeligholdelse af anvendelse af donation for 
børn skabt på Fertilitetsklinikker i Umeå og Stockholm 

Barnets 
alder 

Antal 
børn 

Børn med 
kendskab til 
donation i 
procent 

Procent børn hvor 
forældrene har fortalt 

det til andre 

12-15 16 6 % 31 % 

8-11 39 18 % 51 % 

4-7 37 14 % 65 % 

1-3 56 7 % 68 % 

Total 148 11 % 59 % 

Se Gotllieb, Lalos og Lindblad (2000)156 

Fokuset for det manuskript, som anvendes på Den Seriøse, er, at ”bar-
net bør have mulighed for at få kendskab til dets biologiske ophav”. 
Ved at implementere denne forståelse for slægtskab, argumenterer Ale-
xandra for, at ansvarlige donorer og donation kun kan opstå, når mæn-
dene kan stilles til regnskab for deres donation. Det mener hun kun er 
muligt, når de kan risikere, at de kommende børn muligvis vil opsøge 
dem. Samtidig problematiserer hun donation, der gør sæden til et pro-
dukt, der er til salg.  

Den form for normaliseret maskulinitet, som hun integrerer i 
den performative skabelse af sæd, adskiller sig derfor fra Vikingeban-
kens. Hun beretter ikke om vikinger med specifikke karakteristika og 
virile-fertile unge mænd, der minder om Papa jack. Derimod beskriver 

                                                 
156 Undersøgelsen, som disse tal bygger på, baserer sig kun på to ud af seks fertili-
tetsklinikker, der er i Sverige og tilbyder donorinsemination. Samtidig er det kendt, at 
mange svenskere er taget til fx Danmark eller Finland for at blive insemineret. Hvor 
mange der er tale om og hvor mange af dem, der vælger at berette for barnet, hvor-
dan børnene er blevet til, vides ikke. I Danmark findes der ingen undersøgelser, der 
viser, hvor mange der beretter for deres barn, at det er blevet til ved hjælp af donor-
insemination.  
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hun, de donorer, som de har på klinikken, som almindelige ”normale” 
mænd. Ved at nævne lærere og politikere som eksempler på de mænd 
der er donorer, forsøger hun at understrege, at deres donorer er ældre 
(færdiguddannede), modne og ansvarlige.  

Ønsket om at sikre at donorerne har tænkt sig om, har medført, 
at de yderligere har valgt kun at inkludere mænd i aldersgruppen 25-40. 
Herved undgår de universitetsstuderende, der blot vil donere pga. pen-
gene. Samtidig må mændene ikke være for gamle i forhold til yngre 
kvinder. For som hun forklarer til mig under interviewet, så mener 
hun, at det ville blive for mærkeligt for et barn, der opsøgte, hvad hun 
kalder ”sin biologiske far”, hvis det viste sig, at han var gammel. Den 
mand, der donerer, skal derfor være en, hun kan forestille sig barnet vil 
sætte pris på at indgå i slægtskab med.  

I mine øjne minder denne performative skabelse af donorer og 
sæd om skabelsen af en mulig ”stand in far”. Den maskulinitet, som 
hun konstruerer koblet til donorerne, er en moden mand med en vis 
samfundsposition, der leverer sæd som en altruistisk gerning. Fordi 
hun understreger betydningen af, at barnet har mulighed for at opsøge 
donoren efterfølgende, lader hun biologisk faderskab glide sammen 
med socialt faderskab. 

På trods af at de på Den Seriøse betaler deres donorer, og at de 
både har par, der er privatbetalende, og par, der får betalt deres be-
handling, så bliver den økonomiske transaktion ikke performet på 
samme måde som i Danmark. Ved at stille Den Seriøses tilgang op 
mod den vareliggørelse, der finder sted på den danske sædbank, frem-
stiller hun de donorer som kommer på Den Seriøse som altruister.  
Hendes kontrastering med den danske sædbank kan også ses som en 
måde at forhandle natur/kultur-distinktionen. Selvom donorerne også 
betales på Den Seriøse, så normaliseres teknologien ved at konstruere 
donorerne som modne gavegivere. Kommercialiseringen af de unge 
virile mænds sæd, opfattes af hende som unaturligt og useriøst.  

Forhandlinger af sædkvalitet ”for barnets bedste” 

På Den Seriøse er de forskellige konstruktioner af maskulinitet, seksua-
litet og slægtskab også med til at forme definitionen på sædkvalitet. Li-
gesom på Vikingebanken kigger de efter koncentrationen af sædceller, 
motilitet og morfologi, og så udfører de en kromosomtest. I modsæt-
ning til Vikingebanken så diskvalificerer de dog ikke en donor på bag-
grund af hans sæds evne til at gennemgå fryseprocessen. Det er kun, 



 267

hvis det ikke lykkes at få graviditeter fra hans sæd, at han bliver diskva-
lificeret. Derudover synes de på Den Seriøse, at være mere ambivalente 
i forhold til den præcision, man kan opnå i kategoriseringen af sæd i 
forskellige kvaliteter. 

Laboranten Karen argumenterede for, at der grundlæggende var 
to grunde til, at man ikke kan tage for givet, hvad der definerer, hvad 
god sædkvalitet er, og om det vil føre til graviditeter eller ej:  

”Men måske præcis den kombination af kvinde og mand, man har 
anvendt, har gjort dem gravide. Jeg troede, at det var sådan, at det 
bare var kvalitet ét der gav ophav til graviditeter, men sådan er det 
ikke, det er jo også sådan her, at når man tager et strå157 op (...) Det 
modsvarer ikke nødvendigvis det, der er i de andre. (...) Når man ta-
ger det op, så bliver sæden ikke helt homogent blandet, så man kan 
vurdere en prøve til at være en toer, bare fordi den lille prøve var en 
toer, men i de andre strå er der en højere koncentration”  

Sædens kvalitet bliver målt og narrativeret anderledes på Den Seriøse. 
Karen argumenterer for, at kombinationen af mand og kvinde muligvis 
spiller en rolle for befrugtningen. I beretningen tilskriver hun kvindens 
krop og ægget agens, hvilket ikke er tilfældet i beretningerne fra Vikin-
gebanken. Derudover sætter hun spørgsmålstegn ved præcisionen af de 
test, de udfører på sæden pga., at den som biologisk materiale ikke er 
homogen.  

Samtidig med, at definitionen er anderledes, kan der findes andre 
materielt-diskursive grunde til, at sædkvalitet forstås anderledes, og at 
de fx ikke inkluderer frysetesten som et vigtigt parameter at vælge do-
norer ud fra. Michael, en anden ansat på klinikken, argumenterede for, 
at på trods af, at der blev gjort et godt arbejde for at rekruttere donorer 
på klinikken, så var anonymitetsforbudet en udfordring, der gjorde, at 
de ikke kunne tillade sig at være helt så selektive under udvælgelsen af 
donorerne, som man er i Danmark. Det var ligeledes grunden til, at 
man ikke undersøger, hvor godt donorernes sæd kan klare nedfrysning 
og optøning. Definitionen af sædkvalitet er formet af begrænsningen af 
donorer, lokale praksisser og narrativer, der omhandler normaliserede 
opfattelser af maskulinitet. På Den Seriøse bliver maskulinitet konstru-
eret anderledes, fordi den er koblet til lovgivningen, der ”for barnets 
bedste” forbyder fuld donor anonymitet.  

                                                 
157 Et strå er det lille plastikrør, hvor sæd eller æg opbevares under nedfrysningen. 
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Forskelle og ligheder på Vikingebanken og Den Seriøse 

Skabelsen af sæd, der anvendes til sæddonation, er både på Den Seriøse 
og Vikingebanken formet af bestemte maskulinitetskonstruktioner. 
Hvor Papa jack og vikingerne synes at være maskulinitetsfigurer, der 
hyldes på Vikingebanken, så er de ikke velkomne som donorer på Den 
Seriøse, hvor Papa jack er for ung, useriøs og uansvarlig.  

Derimod ønskes modne donorer (lærere og politikere), der kun-
ne have indgået i en relation med den biologiske moder. I mine øjne er 
det interessant, hvordan forestillingen om den heteroseksuelle relation 
begge steder spiller en væsentlig rolle i udvælgelsen af donorer. På 
trods af at sæddonation ligesom de andre teknologier til at udføre assi-
steret befrugtning, netop er med til at adskille sex og forplantning, sy-
nes konstruktionen af donorer at være med til at fastholde denne kob-
ling. Forskellen på de to sædbanker er, at de i konstruktionen af sæd 
som overvejende gave eller vare performer skabelsen materielt-
diskursivt forskelligt.  

Selvom sæden begge steder går igennem en værdiskabende pro-
ces ved at blive nedfrosset og renset, så er der dog ingen tvivl om, at 
den katastrofeberetning, som Vikingebanken anvender i sin skabelse af 
et produkt/vare, samtidig kan skabe problemer for bankens image. Det 
bliver tydeligt i BT’s morderkrimi. Sidst men ikke mindst er det interes-
sant, hvordan virilitet, fertilitet og maskulinitet knyttes sammen på må-
der, som man på fertilitetsklinikkerne til dels forsøger at problematisere 
i mødet med infertile mænd. Selvom de er med til at konstruere inferti-
le mænd som unormale, er det de samme diskursive koblinger, der an-
vendes til at sælge sæd.  

Samtidig kan man spørge sig selv, om skabelsen på Den Seriøse, 
der er bygget op om statens beretning om ”barnets bedste”, er det bed-
ste for de børn, der skabes ved hjælp af donorinsemination? Er det 
barnets bedste, at man fra statens side understreger betydningen af det 
biologiske slægtskab? Og er det til barnets bedste, at den donorfigur, 
som sæden skabes ud fra, konstrueres som en ”stand in far”? Kunne 
man tænke sig, at der var helt andre vilkår, der er vigtigere for barnet, 
end at det er muligt at finde ud af, hvem donoren er?  

Hvis den undersøgelse, som Socialstyrelsen i Sverige og Gottlieb 
et al. har stået for, giver et reelt billede af, om donationen bliver hem-
meligholdt for barnet eller ej, vil der formodentlig være en del donor-
børn, der i en sen alder vil finde ud af, at deres forældre i mange år har 
fortiet, hvordan de er blevet til. I en stor del af de beretninger, som 
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donorbørn har fortalt, har dette aspekt spillet en vigtig rolle for, hvor-
dan børnene efterfølgende har haft det158.  

Taget i betragtning af, at man på begge sædbanker er interesseret 
i at skabe mere tolerance omkring anvendelsen af donorinsemination, 
kan jeg ikke lade være med at undre mig over, hvorfor natur/kultur-
distinktionen fastholdes ved at anvende stærkt heteronormative natura-
liseringsstrategier.  

Samtidig med at naturaliseringsdiskursen anvendes til at normali-
sere teknologien, så synes de samtidig at undergrave teknologiernes le-
gitimitet i samfundet. Det sker, eftersom den er med til at styrke be-
tydningen af biologisk slægtskab, sammenkoblingen mellem virilitet, 
fertilitet og maskulinitet og den heteroseksuelle romance. Det kan føre 
til en opfattelse af, at donoren ikke blot hjælper til med at rekonstituere 
mandens maskulinitet men også bliver en figur, der deltager i ”utro-
skab”. Jeg kan derfor ikke lade være med at fundere over, hvilke mulige 
subversive strategier som sædbanker kunne udvikle til både deres egen, 
barnets og forældrenes bedste. Dette ville dog nok kræve helt nye nar-
rativer om maskulinitet, slægtskab, familierelationer, gener mv.  

Som Butler understreger i sit arbejde, findes der i de gentagende 
citationer brud sted, der åbner op for forandringer af de performative 
handlinger. Det sker under de konkrete praksisser. Det var også tilfæl-
det i mit møde med enlige kvinder, heteroseksuelle og lesbiske par, der 
havde benyttet sig af sæddonation til at skabe børn. I det følgende af-
snit vil jeg derfor undersøge og analysere, hvordan sæddonation per-
formes og narrativeres på Alternativet, Den Seriøse og Humor-
klinikken mellem patienter og personale.  

Donorinsemination på Humor-klinikken og Den Se-
riøse 

Når heteroseksuelle anvender sæddonation 

”En kvinde er blevet insemineret på Humor-klinikken. Sygeplejersken Bente siger 
til mig, at det var rart at se, at manden så så glad ud under inseminationen. Hun 
kan ind i mellem godt være lidt usikker på, om mændene er reelt engagerede. Hun 
tror, mange går ind på anvendelsen af donorsæd for at gøre deres kone/kæreste 
glad.” 

                                                 
158 Se fx Turner og Coyle (2000) 
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En insemination tager ikke lang tid, og som Poul, en af lægerne, ofte 
siger, så er det ikke særligt romantisk. På Humor-klinikken foregår in-
seminationen meget lig en ægoplægning. Kvinden kommer ind og læg-
ger sig på briksen, hvorefter laboranten spørger til personnummer og 
bringer sæden ind i en sprøjte med det bløde kateter. Derefter sprøjter 
lægen sæden ind i livmoderen. Det går hurtigt. Det tager i alt ca. fem 
minutter. 

Måske fordi insemination ikke er hovedaktiviteten på Humor-
klinikken, er der færre performative praksisser knyttet til den. Hvor de 
kvinder, der får lagt æg tilbage, efterfølgende skal ligge ned i en halv 
time på en af stuerne ved siden af, så findes der ikke nogle faste rutiner 
for insemination.  

Fokuset på parrets umiddelbare performativitet, spiller dog en 
mindst lige så vigtig rolle, som for de par, der gennemgår IVF. Her op-
træder slægtskab blandt personalet som en overvejelse i de sporadiske 
kommentarer, der falder i kaffepauserne. Dette på trods af, at når et 
heteroseksuelt par vælger at benytte sig af donorinsemination, så skal 
manden underskrive en attest på, at han vil være faderen til barnet. Har 
han først underskrevet denne attest, er det ikke muligt siden hen at 
vælge faderskabet fra, så er han far på samme juridiske vilkår, som hvis 
hans egen sæd havde været anvendt. 

Under interview med sygeplejersken Bente fortæller hun, at hun 
synes sæddonation er en god teknologi. Mange patienter kommer tilba-
ge med børnene, og manden fortæller stolt, at folk synes, at barnet lig-
ner ham. Men Bente mener, der mangler viden om, hvordan det senere 
går med familien.  

”Bente: Men vi mangler den der opfølgning, om der er noget bagef-
ter. Vi mangler nogle af de der opgørelser: Har de problemer flere år 
efter? Føler manden på et tidspunkt, at det er hans barn?  

Stine: Tror du det har en betydning? 

Bente: Det kunne man da sagtens forestille sig. Eller, ja jeg vil sige 
det sådan, det ville jeg have forsvoret, da jeg startede her, og de før-
ste år. Men vi har fået breve, hvor der var nogle, der ville have fra-
sagt sig retten, de ville have underskrift på, at det var sæddonation 
der var brugt, fordi så kunne han frasige sig retten til at, så skulle 
han ikke betale børnepenge. Det kom bag på mig, at der var nogle 
mænd, der tænker sådan. Men så må man jo bare åbne sine øjne og 
sige, at sådan er der måske nogle, der har det, at de måske inderst 
inde ikke betragter det som deres børn. Det kan man jo undre sig 
over, men sådan er det, og måske ligger det her inde dybt altid.” 
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Bente forklarer, hvordan hun selv er blevet usikker på, hvordan mæn-
dene har det med det barn, der skabes på sigt. Det er en usikkerhed 
hun tidligere ville have forsvoret at have. Den er et resultat af oplevel-
ser, hvor nogle mænd senere i barnets opvækst har forsøgt at frasige 
sig faderskabet for at slippe for at betale børnepenge159. Dette har 
medført Bentes usikkerhed omkring, hvordan familier etableret med 
udgangspunkt i sæddonation fungerer, fordi der på dette felt findes 
meget begrænset viden, ikke mindst i Danmark og Sverige160. Denne 
form for oplevelser er med til at synliggøre, hvilken betydning biolo-
gisk slægtskab kan få for nogle. Spørgsmålet er dog, hvorfor biologisk 
slægtskab får denne betydning, eller om fædre, der forsøger at undslip-
pe at betale børnepenge, ville have forsøgt sig på andre måder, hvis det 
havde været deres biologiske børn. Det, Bente fortæller, er med andre 
ord, at ved en skilsmisse er det muligt, at natur/kultur-distinktionen 
igen bliver forhandlet, via den måde forældreskab/slægtskab defineres.  

På trods af at donationen bryder med det biologiske slægtskab, er 
praksis på Humor-klinikken baseret på sundhedsstyrelsens cirkulære 
om, at sæddonors fysiske karakteristika bør minde om den sociale fa-
der. Under et interview fortæller en af laboranterne Laura mig, at hun 
går særligt op i hår og øjenfarve, for det er det, man ofte kigger efter, 
og hun synes, det er vigtigt, at barnet ligner den kommende far, da 
mange vælger at hemmeligholde anvendelsen af donorsæd. Det er dog 
også muligt at tilstræbe i de fleste tilfælde, men selvom Vikingebanken 
reklamerer med, at de har både ”skandinaviske og etniske donorer”, og 

                                                 
159 Der er ikke udført danske eller svenske studier over, hvordan fædre relaterer til 
deres donorbørn. Golombok et al. har tilgengæld udført et større europæisk studie 
om, hvordan familier med børn skabt via assisteret befrugtning klarer sig. I studiet 
fremgår det, at fædrene til donorbørn relaterer lige så godt til deres børn som IVF-
forældre, og gruppen af fædre, der enten har anvendt DI eller IVF, var følelsesmæs-
sigt mere involverede i deres børn end både fædre, der havde fået et barn via adopti-
on, og fædre til børn, der er skabt uden teknologi, se Golombok et al. (2002:837).  
160 Sæddonation er i Danmark og Sverige ikke blevet belyst særlig dybdegående. I 
Danmark indgår par, der er blevet behandlet med donorinsemination i de studier som 
Tjørnhøj-Thomsen (1999a) og Lone Schmidt har foretaget (1996), men de har ikke 
fokuseret på sæddonation. Sångren og Schmidt (2001) har lavet en oversigt over stu-
dier af hemmelighedsaspektet i relation til donorinsemination. Af de studier der ind-
går, er der ingen danske eller svenske der forholder sig til dette aspekt. I Europa og 
USA, er der til gengæld udført en række studier både af spørgsmålet om donorano-
nymitet/ingen donoranonymitet, se fx Scheib et al. (2003), Brewaeys et al. (2005), om 
hemmeligholdelse/åbenhed om donation, se fx Gottlieb et al. (2000), Becker (2002) 
og Lycett et al. (2005), hvordan forældrene relaterer til børnene og omvendt, se fx 
Golombok (2002) og om hvordan donorbørn oplever at være blevet til ved hjælp af 
donation, se fx Turner og Coyle (2000), Scheib et al. (2005). For en nyere oversigtsar-
tikel, se van den Akker (2006).  
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at de har et meget stort antal donorer i deres katalog, så dækker det ik-
ke altid alle former for fysisk udseende. Ind i mellem bliver man på kli-
nikken nødt til at gå lidt på kompromis, Laura fortæller: 

”Laura: Vikingebanken, de prøver at ha', men det er enormt svært at 
få, for mange af dem er jo syge, mange af dem har jo Hepatitis og 
AIDS og malaria og alt muligt, hvor deres sædkvalitet ikke virker, og 
vi prøver, nu er jeg begyndt meget, det er en somalier, hvordan ser 
han ud, det er en nigerianer, hvordan ser han ud. Fordi fra folkesko-
len, der har man lært, at negere er sorte, og så er der ikke flere ken-
detegn ved dem.. ha ha 

Stine : ha ha 

Laura: Der er ligesom ikke skelnet mellem, at der i Afrika findes lige 
så mange folkeslag, som der findes her i Europa. Så det er vi be-
gyndt at prøve at bestille, og så ved vi, at nigerianere, det er de der 
mere tætte fyre, små og brede, og der kan man godt få en fra Ja-
maica til at ligne, jamen altså ha ha. Sådan så man kan få det til at 
passe lidt. Vi har også haft nogle, de vil så have, det er de der mel-
lemøst folk, de er ikke helt sorte, men de er altså iranere og irakere, 
og der vil jeg så mene, at en iraner eller en iraker, det kan da være 
ligegyldigt, men det kan det så ikke for dem, for de er så uvenner el-
ler de har hver sin tro eller, så det skal være en iraner, der tror på 
det og det. Det må jeg indrømme, det går jeg ikke så meget op i. Der 
går jeg mere op i, at de ligner, og så må de jo få den tro, de får.” 

På Humor-klinikken, hvor de får sæden fra Vikingebanken, er de be-
grænset af, hvilken sæd der er tilgængelig, og selvom de kan få sæd fra 
en mand, der har sort hudfarve, så er det ikke sikkert, at de resterende 
fysiske træk svarer til den kommende far. I disse situationer må de væl-
ge en donor, der muligvis ligner. Materialiteten spiller derved en rolle 
for, i hvor udpræget grad det genetiske slægtskab kan efterlignes under 
den performative skabelse af donorsæd. Ligesom ved ægdonation, hvor 
der er mangel på æg, slækkes der på disse krav, hvis ikke det er muligt 
at finde en egnet donor. 

Samtidig bliver de til tider mødt af andre forventninger til, hvor-
dan sæden er kategoriseret end blot de fysiske træk. Laura beskriver, at 
de har været ude for par, der har ønsket at donor havde en specifik re-
ligion eller nationalitet. Det er ønsker, som hun ikke mener er af be-
tydning at efterleve. Tro og nationalitet konstrueres i hendes opfattelse 
ikke ved biologisk slægtskab, men under barnets opvækst. Om nationa-
litet og religion er natur eller kultur, er således også et felt, der kan 
komme til forhandling, men som afvises af hende, fordi det ikke kom-
mer fysisk til udtryk. 
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Faktaboks 4  

Antal sæddonationer i 2002  

 Danmark Sverige 

Behandlinger 1594 335 

Graviditeter 290 53 

Se Andersen, A. Nyboe et al. (2006:10) 

På Den Seriøse foregår inseminationen i praksis lidt anderledes. Kvin-
den bliver insemineret i skeden, og efter inseminationen får parret lov 
til at være i rummet et stykke tid og lytte til musik. Mens jeg var på 
Den Seriøse, udtrykte de ansatte ikke helt den samme usikkerhed om-
kring slægtskabsrelationen mellem far og barn. Det skyldes måske, at 
det understreges meget stærkt for parret, når de skal i gang med be-
handlingen, at lovgivningens intention er, at de skal fortælle deres barn, 
at det er blevet til ved hjælp af donor. På trods af at der er forskel på 
anonymitetspraksis i Danmark og Sverige, så er det i mine øjne interes-
sant, at de svenske retningslinier om valg af donor ligner de danske. I 
Sverige tilstræber laboranten også, at sæddonorens fysiske karakteristi-
ka minder om den kommende far. Det havde Barbro, der arbejder på 
Den Seriøse, selv reflekteret over. For hende, fungerede retningslinier-
ne som et brud i den performativitet, hun ellers forsøgte at instruere 
patienterne i: 

“Ja, jeg synes egentlig ikke mere, det er så vigtigt, for jeg forstår ikke 
helt loven. Jeg har tænkt meget på det. Loven siger, at barnet har ret 
til at få kendskab til dets genetiske ophav, og at man skal fortælle 
barnet, når det er lille, at det er et donorbarn, eller at det er blevet til 
på denne måde, men samtidig skal man alligevel udvælge en donor, 
der ligner manden så meget som muligt. Og det får jeg ikke til at 
hænge sammen. (...) Jeg har tænkt, at det må jo være fordi, at man 
ikke skal behøve at komme med svar, når alle rundt om en spørger, 
men hvorfor har han lyst hår, når du har mørkt hår, så skal man ikke 
behøve at blive konfronteret af sine omgivelser, der måske ikke er 
de nærmeste. Det må være sådan noget, der ligger bag det. Så 
vælger man nogen, der er så lig, så man måske kan undvige det, 
men ellers synes jeg, at hvis man alligevel har tænkt sig at fortælle 
det, så behøver man på ingen måde at ligne sin far.” 

Barbro finder selv de performative praksisser angående biologisk slægt-
skab modsætningsfyldte. Hun oplever Socialstyrelsens retningslinier 
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om, at hun skal udvælge en donor, der ligner den kommende far, som 
et performativt valg, der kan anvendes til at skjule, at barnet ikke har et 
biologisk slægtskab med faderen. Den måde performativiteten, som 
hun er nødt til at udføre hver dag, giver mening, er ved at tænke på, at 
det sparer parret for at skulle konfronteres med de normer, der pro-
blematiserer anvendelsen af donation. Hvis barnet så meget anderledes 
ud, ville de muligvis skulle forklare mennesker, de ikke kendte, om 
barnets tilblivelse og hele tiden forholde sig til folks fordomme om do-
nation. Udseende og hvem, der skal vide, at der er tale om et donor-
barn, er med andre ord koblet sammen. 

Ved at den svenske lov og de cirkulærer, der bygger på, at barnet 
har ret til at kende donor, samtidig understreger, at den sociale far skal 
ligne donoren, bliver teknologien normaliseret ved at mime slægtska-
bet. Herved åbnes også op for, at det at fortælle, at barnet er et donor-
barn, kan foregå på mange forskellige måder og niveauer.  

På baggrund af, at donoren ikke kan være fuldstændig anonym, 
åbner den svenske lovgivning interessant nok samtidig op for en anden 
mulighed for at matche de fysiske karaktertræk og mime naturen for at 
normalisere teknologien. Er der tale om et par med anden etnisk bag-
grund, hvor det er svært at skaffe donorer, kan man arrangere, at en 
donor, som parret kender, kan anvendes161. Selvom anonymitetsophæ-
velsen er med til at forskyde natur/kultur-distinktionen, så kan den 
samtidig anvendes til at rekonstituere den.  

Spørgsmålet om anonymitet kan i praksis performes på forskelli-
ge måder i relation til biologisk slægtskab. For heteroseksuelle forældre, 
der får børn ved anvendelse af sæddonation, kan det i samspil med 
spørgsmålet om, hvordan barnet og andre skal vide besked med bar-
nets tilblivelse, komme til at få en vigtig rolle. I det følgende afsnit ana-
lyserer jeg Lars og Malins overvejelser om, hvem de skal fortælle, at de-
res barn er et donorbarn.  

Skabelser med insemination 

Da jeg besøgte Lars og Malin for at udføre et interview med dem om 
skabelsen af deres søn, spillede spørgsmålet om, hvordan og hvornår 
de skulle fortælle ham, hvordan han var blevet til, en vigtig rolle. En af 
grundene til deres overvejelser var, at ifølge svensk lovgivning har de-
res søn ret til at få oplyst, hvem donoren er, når sønnen betragtes som 

                                                 
161 (SOSFS 2005:17) 5 kapitel ”Val av givare av ägg eller sperma” 



 275

moden162. Det er en mulighed, som den danske lovgivning som sagt ik-
ke åbner op for163. Inden Malin blev insemineret, havde de været enige 
om at fortælle det kommende barn om dets tilblivelse.  

På Den Seriøse, hvor Malin blev insemineret, var opfattelsen 
den, at hvis parret ikke oplyste for barnet, hvordan det var blevet til, så 
ville barnet ikke opnå de rettigheder til at kende sit biologiske ophav, 
som lovgivningen lægger op til. Derfor er det almen praksis, at de un-
derstreger overfor parret, at de bør fortælle barnet om dets skabelse.  

På Humor-klinikken har man en anderledes tilgang. Her tager 
lægen spørgsmålet op som et valg, parret selv må tage. Ud fra parrets 
ønske giver lægen vejledning i, hvordan de fører deres beslutning ud i 
livet. Spørgsmålet bliver lidt anderledes, fordi barnet ikke vil kunne læ-
re sit biologiske ophav at kende. Derfor handler det om, hvorvidt bar-
net skal vide, at det blev til ved hjælp af donation eller ej. Hvis parret 
vælger at berette, bliver de rådgivet til at fortælle det så tidligt som mu-
ligt. Vælger parret ikke at berette for barnet, rådgives de til ikke at for-
tælle nogen, at det er blevet til på denne måde, eftersom barnet herved 
vil kunne få fortalt hemmeligheden senere i livet på den forkerte måde.  

Malin og Lars stiller ikke spørgsmål ved, hvad de er blevet fortalt 
på Den Seriøse. De kunne have taget til Danmark, hvilket havde været 
let, eftersom de er bosat i Øresundsregionen, men de har valgt at blive 
behandlet i Sverige. Denne beslutning synes dog også at være påvirket 
af, at de ikke oplevede, at der var meget lange ventetider til den klinik, 
hvor Malin var blevet insemineret. Samtidig havde de fået dækket ud-
gifterne af det offentlige sundhedssystem, og de var principielt enige i, 
at deres søn havde ret til at få oplysninger om, hvordan han var blevet 
skabt, og hvem der var hans biologiske ophav.  

De havde dog mange overvejelser om, hvordan de skulle fortælle 
(på dette tidspunkt er sønnen ca. tre år) skabelsesberetningen til deres 
søn. Dette spørgsmål synes under interviewet at være knyttet tæt sam-
men med spørgsmålet om, hvordan, og til hvem og om de skulle beret-
te om skabelsen: til familien, bekendtskabskredsen og kollegaerne. Der 
var stadig familiemedlemmer, som ikke vidste, hvordan deres søn var 

                                                 
162 I Lag (1984:1140) om Insemination 4 § understreges det, at den som er tilstrække-
lig moden har adgang til at blive informeret om sin oprindelse. 
163 Det er ikke muligt på klinikker administreret af læger, og med sæd fra danske 
sædbanker, at få oplysninger om donoren. Der er dog ikke noget juridisk til hinder 
for at importere sæd med ”donor release” fra fx Californien og få udført insemination 
på en af de klinikker der administreres af jordemødre, der findes i Danmark som fx 
Alternativet.  
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blevet til, og som de værgede sig mod skulle få det at vide. Grunden 
var, at de ikke forventede, at de ville få nogen særlig støtte fra dem. 
Derfor var det kun udvalgte familiemedlemmer og venner, der på da-
værende tidspunkt, vidste at sønnen var blevet til via donorinseminati-
on. Deres kollegaer vidste slet ingenting.  

Malin forklarer, at dette til dels skyldes, at hendes kollegaer med 
stor væmmelse havde talt om lesbiske og enlige kvinders anvendelse af 
donorinsemination i Danmark. Den oplevelse havde medført, at hun 
blev vred på dem over deres opfattelse af donorinsemination og over 
opfattelsen af lesbiske og enliges brug af teknologien. Denne oplevelse 
havde medført, at hun følte et ubehag ved at fortælle andre om sit 
barns tilblivelse. Selvom Malin og Lars anvendte donorinsemination i 
et heteroseksuelt forhold, frygtede hun, at de samme normer var koblet 
til deres brug af teknologien som til lesbiskes og enliges anvendelse af 
teknologien. Med andre ord, det ikke-biologiske slægtskab, som Lars 
havde etableret med deres søn, synes allerede at være et brud med den 
heteroseksuelle norm, fordi en tredje part havde været delagtig i skabel-
sen af barnet.  

De fortalte mig samtidig, at beslutningen om at få et barn havde 
været svær, fordi donorinsemination var den eneste mulighed, hvis Ma-
lin skulle opleve graviditet; alternativet havde været adoption. Selvom 
Lars gentog mange gange, at deres søn var et “bonusbarn”, og at han 
følte sig ovenud privilegeret over at være blevet far, havde han pga. sin 
infertilitet troet, at han ikke ønskede at få børn.  

Dette skyldes til dels en usikkerhed over, om han ville være i 
stand til at etablere en relation til deres søn, når han ikke var den biolo-
giske far. I praksis var det et problem, de dog ikke kunne huske at have 
oplevet. I stedet fortæller han stolt, at sønnens første ord var ”papa”, 
og at drengen er blond og blåøjet, og ligner ham mere end Malin, der 
har mørkt hår og brune øjne.  

De er dog stadig optaget af spørgsmålet om, hvorvidt deres søn 
som teenager vil vende sig mod Lars. Deres ikke-biologiske slægtskab 
er stadig noget som synes at skabe et mere usikkert bånd mellem søn 
og far. Dette er måske grunden til, at jeg bliver lettere overrasket, da 
Malin starter med at tale om de positive sider, som deres søn kan ople-
ve ved at være et donorbarn: 

”Jeg tror, jeg har en følelse af, at i fremtiden der giver man informati-
on om alting, at han får kontakt med sine søskende. Det ser jeg som 
noget naturligt (...) for de er jo seks. For han har jo ingen søskende, 
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tænker man, men det har han jo, han har allerede 5. Ind imellem har 
vi tænkt, at det kunne være sjovt at træffe dem.”  

I interviewet uddyber Malin, at det, at deres søn er donorbarn, åbner 
op for, at både han og dem selv, bliver del af en udvidet familie. I Ma-
lins familieforståelse indgår både donoren og hans familie, halvsøsken-
de og deres forældre, der lever med lignende slægtskabsforhold, som 
Malin og Lars gør med deres søn.  

Grunden til, at Malin ved, at deres søn har mindst fem andre 
biologiske “halvsøskende” er, at hun og Lars prøver at få et barn til, og 
ønskede at anvende samme donor, som blev anvendt til deres søn. På 
klinikken havde de dog fået at vide, at dette ikke var muligt. Donoren 
havde allerede givet ophav til de 5 andre børn, som han må give ophav 
til. I Sverige må en donor nemlig blot give ophav til i alt 6 børn i mod-
sætning til 25 i Danmark164.  

På trods af at den udvidede familie synes at være en logisk kon-
sekvens af denne viden, så kan denne udvidelse af Lars og Malins fami-
lie ligeledes ses som et brud med konstruktionen af deres kernefamilie. 
I Malins opfattelse omskrives dette i stedet til en styrke, hvor de famili-
er, der slægtskabsmæssigt bindes sammen af donoren, ”naturligt” hører 
sammen og kan styrke hinanden. Det biologiske slægtskab anvendes 
med andre ord på en anden måde til at normalisere familiekonstruktio-
nen. Hun anvender normalisering gennem naturaliseringsdiskursen, 
men på en anden måde eftersom hun ved hjælp af det biologiske slægt-
skab indfører en storfamilie.  

 Lars omskriver den situation, at de ikke kan få et barn med 
samme donor, på en anden måde. For ham kan anvendelsen af forskel-
lige donorer sikre, at børnene ikke etablerer en stærkere relation til do-
noren end til ham.  

Samtidig med at Malin og Lars tager biologi som et stærkt ud-
gangspunkt for at etablere slægtskab, så udfører de samtidig en hel del 
performativt arbejde under deres ontologiske koreograferinger, for at 
vise mig, at de på mange måder finder privilegeringen af biologisk 
slægtskab problematisk. I dette arbejde inkluderer de bl.a. deres hund.  

                                                 
164 Ifølge den svenske Socialsstyrelses retningslinier SOFS 205:17 må æg og sæddo-
norer højest give ophav til seks børn. I følge den danske Sundhedsstyrelses vejledning 
af 30. september 1997: ”Vejledning om kunstig befrugtning og anden reproduktionsfremmende 
behandling” afsnit 74, Antal graviditeter efter én donor, står der, at det skal tilstræbes at 
antallet ikke overstiger 25 børn. 
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Under mit besøg har deres hund ligget og sovet ved siden af os. 
Da jeg selv holder meget af hunde, havde jeg med stor entusiasme hilst 
på ham, da jeg kom på besøg. De havde fortalt mig om hans race, og at 
de havde fået ham inden sønnen kom til. Det førte til, at de under in-
terviewet spøgte med, at når man kunne etablere et så stærkt bånd til 
en hund, som de havde gjort, hvorfor skulle dette så ikke være muligt 
med et barn?  

Hunden havde også ført til en vis undren over den måde, de på 
klinikken kategoriserede og udvalgte donorerne. Malin fortalte, hvor-
dan de inden inseminationen havde haft nogle overvejelser omkring 
muligheden for at vælge donor. De havde været lidt skuffede, da de 
fandt ud af, at donorvalget kun var koblet til den sociale fars udseende. 
Det skyldes, at for dem var det vigtigere, at hele familien kunne blive 
ved med at leve sammen inklusiv hunden. Derfor ville de hellere have 
haft en donor uden dyreallergi, end en, der lignede Lars. Som Haraway 
med udgangspunkt i hendes ”The Companion Species Manifesto” (2003) 
måske ville sige, så kommer "companion species" (ikke mindst hunde!) før 
genetisk slægtskab165....  

Mens de fortalte mig deres søns skabelsesberetning, blev jeg i 
stigende grad overrasket over, hvordan den imaginære fremtidsfamilie, 
der inkluderede hund og donorsøskende, nedbrød mine egne forestil-
linger om slægtskab, som jeg pludselig fik syn for, også er koblet til na-
tur/kultur-distinktionen. Malin synliggjorde i denne beretning, hvordan 
mine egne forestillinger om familiekonstruktioner var formet af hete-
ronormativitet og antrocentrisme, forestillinger som Malin og Lars i 
deres beretning både formåede at nedbryde og rekonstituere på samme 
tid. 

Min overraskelse bygger også på min manglende fantasi. I min 
umiddelbare forståelse fører barnets mulighed for at få oplyst dets do-
nor ikke nødvendigvis til viden om donorsøskende. De diskussioner, 
der i 80’erne foregik i Rigsdagen angående anvendelsen af sæddonation 
og ægdonation, handlede kun om barnets ret til at kende sit biologiske 
ophav. Kendskab til søskende er heller ikke et krav, der er forsøgt for-
tolket ind i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder (1989), som an-

                                                 
165 Haraways ”The Companion Species Manifesto: Dogs, Peolpe, and Significant Otherness” 
(2003), er hendes andet manifest. Manifestet handler om samspillet mellem “compa-
nion species” som fx hunde og ders menneskelige ejere. Ligesom Haraways andre 
figurationer, anvender hun ”hunden” til at vise nedbrydningen mellem natur/kultur. 
Samtidig er det tydeligt at hendes store kærlighed til hunde, går frem for genetisk re-
duktionisme.  
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vendes som del af det juridiske argument for, at donorbørn har ret til at 
kende deres donorophav. Det er i mine øjne interessant, fordi søsken-
de i populærkulturelle programmer som ”Sporløs” spiller en betydnings-
fuld rolle166. I de eksisterende retningslinier står der heller ikke noget 
om, hvordan man skal forholde sig til forespørgsler angående søsken-
derelationer167.  

Mine egne forudfattede forestillinger skyldes måske, at de var 
formet af de performative praksisser, der er knyttet op om udførelsen 
af donorinsemination i Danmark. I Danmark havde jeg ikke mødt no-
gen, der havde tilskrevet donorhalvsøskende de positive konnotationer, 
som Malin formulerede. Derimod blev de 25 mulige børn fra den 
samme donor i Danmark, (og måske mange flere i resten af verden), af 
flere af mine informanter, betragtet som en følsom etisk problemstil-
ling. Det skyldes ikke mindst, at der findes et incesttabu knyttet til de 
donorbørn, der bliver til, og som ikke kender hinandens mulige fælles 
ophav. På den anden side er det i Danmark muligt for de donorbørn, 
der ved, at de er blevet til på denne måde, at få oplyst donorens do-
nornummer, herigennem ville det være muligt at skabe kontakt med 
donorsøskende168.  

Lars og Malins skabelsesberetning om deres søn er i mine øjne 
interessant og en “øjenåbner”, fordi de gennem deres beskrivelse af, 
hvordan de overvejer at fortælle om deres søns tilblivelse, også fortæl-
ler en beretning om forhandlingerne af slægtskab knyttet til na-
tur/kultur-distinktionen. Det fascinerende er, at de via beretningen 
knytter nutid og fortid sammen med en mulig fremtid, der åbner op 
for, at slægtskabsopfattelserne er under forhandling. Eftersom de lever 
på den svenske side af Øresund, er deres forståelse af donorinsemina-
tion og slægtskab formet af de materielle muligheder og diskurser, der 
er tilgængelige på begge sider af sundet. Disse forskellige diskurser og 
muligheder former de problemer, som de til dagligt møder og forsøger 
at finde løsninger på i forhold til, hvordan de skal fortælle om deres 
søns tilblivelse.  

                                                 
166 Sporløs er et dansk program, som med jævne mellemrum bliver sendt på DR1. 
Det handler om at finde forsvundne slægtninge.  
167 Søskenderelationer er hverken nævnt i de danske eller svenske vejledninger, se 
Socialstyrelsens SOSFS 2005:17 og Sundhedsstyrelsens vejledning af 30 september 
1997. 
168 Efterfølgende har jeg på nettet fundet en amerikansk side for donorbørn, der kan 
anvendes til at finde andre, som man genetisk er relateret til: 
http://www.donorsiblingregistry.com/. Websidens navn viser , at søskende kan spille 
en vigtig rolle for donorbørn. 
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Deres egen usikkerhed overfor Lars’ ikke-biologiske slægtskab og 
besvær med at fortælle omgivelserne om sønnens skabelse synes fx at 
være formet af de negative konnotationer, som de har mødt fra men-
nesker, der har snakket om Alternativet i København. For Malin har 
homofobien i samspil med anvendelsen af donorinsemination ført til, 
at hun er blevet bange for, at deres anvendelse af teknologien kan ses 
som et brud på deres heteroseksualitet. Samtidig med at hun finder 
homofobien grundlæggende problematisk, er den normative reaktion 
mod lesbiske og enliges anvendelse af donation, diskurser som hun er 
bange for, kan være med til at skabe dem og deres søn som ”unorma-
le”.  

Denne usikkerhed bliver understreget af de danske praksisser. På 
trods af at den svenske lovgivning på daværende tidspunkt var skabt, så 
den sikrede heteronormativiteten, ved at gøre det fuldstændigt illegalt 
for lesbiske og enlige at anvende teknologien i Sverige, fandtes mulig-
heden for at anvende den i Danmark. Det er en mulighed, der i praksis 

ret med til siden hen at ændre den, fordi den gjorde det tydeligt, at 
svenske enlige kvinder og lesbiske par tog til Danmark for at blive in-
semineret. 

I mine øjne kan Malins imaginære udvidede familie, der inklude-
rer hunden og donorhalvsøskende til hendes søn, ses som en modnar-
rativ til de normaliserede positioner, hun har mødt. Beretningen synlig-
gør, at andre slægtskabs- og familieformer er mulige. Samtidig gør den 
også klart, at det, der gør det svært at fortælle om donorbørn, er kob-
lingen mellem slægtskab, der er med til at rekonstituere natur/kultur-
distinktionen, så donation fx kan opfattes som utroskab. Med andre 
ord viser beretningen, at hvis andre familieformer bestående af lesbiske 
og enlige ikke blev dæmoniseret af lovgivningen og den offentlige di-
skurs, så er det muligt, at Lars og Malin ville have haft lettere ved at 
finde måder at leve og fortælle om deres donorbørn på.  

Samtidig med at Malin og Lars oplever, at det er svært at fortælle 
om hvordan deres barn er blevet til, fordi de samtidig har brudt med 
eksisterende slægtskabsforestillinger, så er de blevet støttet til at gøre 
dette af den svenske stat. Selvom de oplever, at de har brudt med nor-
mer, kommer det dog til udtryk på helt andre måder end enlige og les-
biske, der vælger at få børn ved hjælp af insemination. I det følgende 
vil jeg rette mig mod denne gruppe kvinder, der under mit feltarbejde 

problematiserede den svenske lovgivnings position, og det kan have væ-
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var den eneste gruppe, der i 2002/2003 blev defineret til at være ueg-
nede forældre i både Danmark og Sverige.  

Donorinsemination på Alternativet 

”Efter at have fået lov til at se, hvordan de på Alternativet gør sæden klar, er jeg 
på vej ud af døren. Det er et lesbisk par fra Norge, der er ankommet i håb om at 
få et barn til. Med sig har de deres søn, der også er donorbarn. Tilde holder ham, 
mens en kollega udfører inseminationen i rummet ved siden af. Han er nusser – og 
Tilde fortæller, at det er den samme sæd han kommer fra, som jeg lige har set blive 
renset og gjort klar til inseminering. Jeg udbryder - så har de samme far. Ligesom 
det kommer ud af munden, kan jeg høre, hvor problematisk det lyder, og Tilde kor-
rigerer mig fluks, ved at sige nej - de har samme donor. Ups... jeg trådte i spinaten, 
og fik det helt dårligt over mig selv. Gud, hvor er det svært sprogligt at navigere i 
dette fertilitetsland - jeg kan ikke andet end at grine lidt af min egen sproglige man-
gelfuldhed, der gør, at jeg selv konstant er med til at rekonstituere slægtskab baseret 
på biologi, køn og seksualitet…”  

Ovenstående er et notat fra mit møde med Alternativet i København. 
For de lesbiske og enlige, der har valgt at få børn ved hjælp af sæddo-
nation, er der andre overvejelser end for heteroseksuelle par som Lars 
og Malin. Det skyldes, at sæden ikke skal indgå som erstatning for den, 
som manden i forholdet ikke producerer. I stedet skal den muliggøre, 
at to kvinder eller én kvinde får børn.  

Lesbiske og enlige kvinders anvendelse af donorinsemination fo-
regår ud fra nogle andre forestillinger, end dem som heteroseksuelle 
par gennemgår. Bryder man med de heteronormative forestillinger, har 
man i Sverige følgende muligheder for at få børn: Man kan selv finde 
en mand der leverer sæden, sæddonation (som enlig er dette kun muligt 
hvis man tager udenlands), eller adoption (lever man i et homoseksuelt 
parforhold i Sverige, er det på trods af, at det er lovligt ikke muligt, ef-
tersom de organisationer, der formidler adoption påstår, at aftagerlan-
dene ikke vil bortadoptere til homoseksuelle)169. I Danmark kan man 
som enlig kvinde, men ikke som lesbisk adoptere, og anvendelsen af 
sæddonation kan finde sted uden en læges indblanden. Derudover kan 
man finde en mand selv der vil levere sæd.   

                                                 
169 Dette er beskrevet af Hamrud i bogen ”Queer Kids”, Hamrud (2005:77-88) Gen-
nem tyske og amerikanske venner og bekendte, der har adopteret internationalt, ved 
hun, at det kan lade sig gøre at adoptere børn fra bl.a. Vietnam og Sydafrika. Hun 
synliggør herved, at problemet skyldes fordomme hos adoptionsorganisationerne i 
Sverige. 
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Grunden til at Tilde overfor mig understreger, at der er tale om, 
at den dejlige baby er blevet til med donor, er, at når jeg snakker om en 
far, indskriver jeg en forestilling om en mand, der aktivt tager del i for-
ældreskabet. Det var ikke min hensigt, men ord er bærer af betydnin-
ger. Som jeg har illustreret, er den donorsæd, som skabes på Den Seri-
øse og Vikingebanken, samtidig nært knyttet til forestillinger om speci-
fikke former for maskuliniteter og heteroseksualitet. Der er da heller 
ingen tvivl om, at donorsæden får andre betydninger på Alternativet. 
Her er den performance, som er kulturel genkendelig skabelsen af børn 
uden en samtidig forestilling om, at sæden er koblet til en potentiel far. 
Derimod er sæden relateret til en mand, der har specifikke karakteristi-
ka.  

På Alternativet findes ikke en a priori sammenhæng mellem, 
forældreskab og (hetero)sex. Selvom denne kobling ændres i den nye 
svenske lovgivning fra 2005, kan man argumentere for, at den blot for-
skydes ved at man fastholder at for at anvende assisteret befrugtning 
skal der være to forældre der lever i et ægteskabslignende forhold, se 
Hamrud (2005:33).  

Med udgangspunkt i Lars og Malins beretning fik jeg illustreret, 
at nogle af de centrale spørgsmål for heteroseksuelle er, om man skal 
fortælle, at barnet er blevet til via donor, hvem der skal have det at vi-
de, og hvordan dette skal fortælles. For enlige og lesbiske er spørgsmå-
let anderledes, fordi man ikke umiddelbart kan skjule, at barnet ikke er 
blevet til i en heteroseksuel kernefamilie. I disse tilfælde handler det 
om, hvordan hun/de har det med at sætte et barn i verden uden en 
mand, og hvad barnet skal have at vide. Som Tilde argumenterer for, er 
det dog særligt de heteroseksuelle kvinder, der ikke er helt afklarede, 
når de kommer til samtale på klinikken: 

”Jeg går lidt tæt på i forhold til, hvor afklaret de er om at have beslut-
tet at blive insemineret med anonym donor. For det er jo en stor be-
slutning i forhold til, at det er en anderledes måde at få børn på. Og 
barnet, selv om vi er afklarede, så skal de jo vokse op i et samfund, 
der lægger mere og mere vægt på biologi og genetik og den store 
faderfigur osv. Så hvis ikke kvinderne kan mærke, at det her føles 
180% ok, og det her det er ikke en second best solution, men det her 
er den perfekte måde for dem at få børn på. Hvis ikke det, så skal vi 
ikke forvente, at børnene synes, at det her bliver rigtigt sjovt, for jeg 
tror, at børnenes følelser, det er jo et spejl af vores. Der hvor vi er 
uafklarede, selvom vi siger alt det rigtige pædagogiske gode, så tror 
jeg, at det vil komme til at påvirke børnenes identitetsopfattelse, hvis 
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de kan mærke, at kvinden nede i maven krummer tæer, når hun skal 
fortælle barnet, at du har ingen far, det skal hun have det godt med.”  

Udgangspunktet på Alternativet er, at det ikke er ens seksuelle oriente-
ring eller civilstatus, der afgør, om man er en god forældre. Derimod er 
det centralt, når man benytter sig af donation, at man er afklaret med, 
hvad man gør, og at man har det godt med det. Hendes definition af 
”barnets bedste”, er derfor grundlæggende anderledes end de forståel-
ser, der kom frem i debatterne i det danske folketing, i den svenske 
Rigsdag, og i den måde, sæd skabes på på Den Seriøse. Hvor det i disse 
debatter handlede om, at forældre har (hetero)sex, så har anvendelsen 
af begrebet ”barnets bedste” på Alternativet en anden betydning end 
rekonstitueringen af den heteroseksuelle romantiske drøm, baseret på 
evig tosomhed170.  

Derimod definerer Tilde barnets bedste som en bevidsthed om, 
hvorfor man har taget de valg, man har, som par eller enlig. Barnets 
bedste handler om at forsøge at sikre, at de børn, der bliver til, på trods 
af de eksisterende normer i samfundet, får støtte til at være dem, de er, 
og leve godt i de familier, de lever i. I de tilfælde, hvor fx enlige kvinder 
ikke er afklaret med dette, men drømmer om en ”far” eller en ”mand”, 
finder hun inseminationen problematisk. Det er i de situationer, at 
kvinden i Tildes øjne bliver kulturelt uigenkendelige som mulig mor til 
et donorbarn.  

Samtidig er der dog, som tidligere nævnt, mulighed for, at man 
på klinikken i stedet for at få sæd fra en dansk sædbank med anonym 
donor, i stedet importerer sæd med ”donor release” fra USA. I tilfælde 
af at kvinden/kvinderne vælger dette alternativ, er det dog ifølge Tilde 
vigtigt, at de har gennemtænkt deres begrundelse. Hvor det i Sverige 
betragtes som ”barnets ret” at kende dets biologiske ophav, så argu-
menterer Tilde for, at barnets rettighed hænger sammen med andet end 
kendskabet til donoren, som ikke er eller kan blive en far.  

                                                 
170 Der er kun udført få studier om enlige kvinder, der vælger at få børn ved hjælp af 
donorinsemination. Se Kahn (2000), der blandt andet analyserer, hvordan enlige 
kvinder i Israel anvender donorinsemination. Murray og Golombok (2005) viser, at 
både de kvinder, der vælger at få børn på denne måde og børnene fra fødslen og op 
til to års alderen klarer sig godt, når kvindernes evner som forældre og børnenes kog-
nitive udvikling måles. Drexler påviser i sin bog ”Raising Boys Without Men”, at hetero-
seksuelle par kan lære meget af både lesbiske mødre og kvinder, der selv har valgt at 
få et barn, Drexler (2005)  
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Stina og Disa havde taget fra Sverige for at lade sig inseminere. 
De havde efter en række refleksioner valgt, at det bedste for barnet 
ville være at få en anonym donor: 

”Disa: Der tog vi også stilling til, for vi vidste, for der er det også mu-
ligt at anvende sæd, hvor barnet kan få at vide hvem faren er efter 
18 års alderen, ikke hvis det er fra Danmark, men hvis man bestiller 
det fra USA. Men der valgte vi at anvende anonym sæd, så barnet 
ikke skulle kunne finde ud af hvem faderen er. 

Stine: Hvorfor det? Hvilke tanker havde I gjort jer omkring det? 

Stina: Hvis jeg kan svare først... At barnet fødes, og så ved man, at 
der findes en far, som det kan få viden om...spørgsmålene kommer 
måske, når barnet er fire, fem, syv eller ni år. Det er en uendelig lang 
tid, indtil man er 18 år, og man fantaserer og skaber måske et billede 
af, hvem faderen er, og så skal man endelig måske til og med få mu-
lighed for at træffe faren efter man er fyldt 18 år. Jeg tror, at faren er, 
at det bliver et større savn efter en far, fordi det er en far, som man 
måske kommer til at møde, og så kommer det til at afhænge ret me-
get af det, og det kan blive en kæmpe skuffelse, eller også bliver det 
meget godt, men det bliver meget mere vigtigt med den her far, fordi 
man har muligheden for at møde faren. Hvis man fra starten ved, at 
det var en studerende fra København, som gjorde det her, fordi han 
ville hjælpe til, vi ved ikke, hvem det er, og sådan er det, så kan man 
slippe det, og ikke blive fikseret ved det.” 

De var bange for, at de i tilfælde af, at de havde valgt en donor med 
”donor release”, ville være medvirkende til at skabe en masse overve-
jelser for barnet angående en mulig far. For dem var det en bedre løs-
ning at donoren bevarede sin anonymitet, eftersom de herved ikke ville 
være med til at skabe falske forventninger om en ”far” for barnet.  

Interessant nok betyder problematiseringen af sæd som ”far”, 
dog ikke at forestillinger om det biologiske slægtskab bliver fuldstændig 
forandret. De performances, som fandt sted i samspil mellem persona-
le og patienter og sæden under tilblivelsen af børn, handlede ikke 
mindst om sæden som gener eller bærer af bestemte karakteristika.  

Det var da også en af grundende til, at Stina og Disa havde valgt 
at tage til Danmark for at blive insemineret i stedet for at tage til enten 
England eller Finland, der havde været de andre to alternativer: 

”Disa: Nej, for Danmark var så let, fordi vi ofte er i Skåne om som-
meren, så vi er tæt på, det er lettere med sproget, man kan tage 
over broen. Med Finland eller England, der må man altid flyve. Det 
er længere væk. 
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Stina: Med England føles det også som, hvis man skal være helt ær-
lig, så rent genetisk, så er Danmark jo Skandinavisk, det er jo sam-
me slags. Altså det ligger nærmere end England. 

Disa: Danskerne ser bedre ud end englænderne. Ha ha ha... 

Stine og Stina: Ha ha ha 

Stina: Jamen sådan er det jo... Ha ha ha 

Stine: Ha ha ha 

Disa: Jamen sådan er det, ha ha ha...” 

For Stina og Disa var valget af, hvor de skulle rejse hen for at skabe de-
res barn, formet dels af det praktiske ved, at København ikke lå langt 
væk, når de alligevel befandt sig i Skåne, men også af, at de ønskede en 
donor, der nationalt og kulturelt lå tæt på dem selv. I en spøgende tone 
fremgik det også, at de fandt, at danskere ser bedre ud end englændere. 
På trods af, at dette bliver sagt som en joke, så synliggør det, at den vi-
kingesalgsberetning som Vikingebanken sælger sæd på i fx USA, er 
salgbar i andre lande som fx Sverige. Her ser den stereotype dansker 
bedre ud end den stereotype englænder. Samtidig med at de fenoty-
piske karakteristika understreges i udvælgelsen af sæd på de andre kli-
nikker, så synes det skandinaviske ligeledes at spille en rolle i Disa og 
Stinas valg af, hvilket land donationen skal finde sted i. 

Selvom slægtskab ændres ved, at den performance som Stina og 
Disa deltager i, ikke inkluderer en ”far”, så spiller slægtskab i form af 
nationalitet og udseende en væsentlig rolle. Sæden er stadig koblet op 
om en række karakteristika som danskhed og et kønt ydre.  

I mine øjne var det derfor særligt interessant at opleve, både 
hvilke praksisser, der var på Alternativet i forhold til udvælgelse af do-
norer, og hvordan de forskellige kvinder, der blev insemineret, tog del i 
donorvalget.  

På Alternativet var udgangspunktet for at vælge donor, ligesom 
på Humor-klinikken og Service-klinikken, baseret på de fysiske kende-
tegn som donorerne er defineret på baggrund af. Selvom det er en kli-
nik, der er etableret for at problematisere lovgivningen, så er udvælgel-
sespraksisserne af donorer til en vis grad de samme, som er formuleret 
i Sundhedsstyrelsens vejledning af 30 september 1997. Udgangspunktet 
er at matche den partner, der ikke er biologisk koblet til barnet, så bar-
net kommer til at ligne hende. I tilfælde af at kvinden er enlig, forsøger 
de at finde en donor, som ligner hende så meget som muligt.  
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Selvom sæden ikke decideret knyttes til konstruktionen af en mu-
lig ”far”, så er den stadig relateret til arvelige karakteristika og mulighe-
den for at etablere slægtskab, enten i form af en tilknytning til kvinden, 
der selv vil have et barn, eller den kvinde i et lesbisk forhold, der ikke 
bærer barnet, men som er mor på lige vilkår. Det at ligne sit barn fy-
sisk, bliver herved normaliseret performativt. Eftersom parret eller 
kvinden selv får mulighed for at deltage i valget af donorkarakteristika 
ved at prioritere, om man er mest interesseret i at donorens højde, 
øjenfarve eller hårfarve, bliver dette dog til tider problematiseret i prak-
sis. 

Fx beretter Jenny, der har valgt at få et barn selv, at eftersom hun 
ikke er så høj, så ønskede hun, at donoren var høj, for at opveje dette. 
Derudover havde hun ikke nogle bestemte ønsker angående donoren. 
Andre som Rie og Tanja, havde derimod valgt at donor skulle ligne den 
sociale medmor, Rie, fysisk, for at etablere slægtskabet. Valget af sæd 
kan derfor på Alternativet betragtes som en performativ handling, der 
både reproducerer og forandrer forestillinger om biologisk slægtskab. 
Det skyldes, at biologisk slægtskab kan få en anden betydning eller 
problematiseres, når en eller to kvinder vælger at få børn ved hjælp af 
donor. 

Konstruktionen af slægtskab og forældreskab var dog juridisk set 
betydeligt mere kompleks for lesbiske end for heteroseksuelle par, der 
anvender teknologien.  

Hvor manden i et heteroseksuelt par skriver under på, at han vil 
være faderen inden inseminationen foregår, så er loven sådan både i 
Danmark og Sverige, at den moder, der ikke er biologisk relateret, først 
kan søge om at adoptere barnet efter, at det er blevet født, når faderska-
bet er afgjort171. I betragtning af, at faderskabet er kendt allerede fra 
befrugtningsøjeblikket, kan dette virke mærkværdigt. 

                                                 
171 Der er forskellige lovbestemmelser i Danmark, der har betydning, når man får et 
barn som lesbisk eller enlig kvinde. For det første spiller ”Børneloven”, Lov nr. 460, af 
07. juni 2001 ind. I § 8 understreges, at kvinden skal oplyse faderskabet til barnet. 
Ifølge http://www.familieadvokaten.dk betyder det i praksis, at kvinden skal i retten, 
og kan risikere straf, højst sandsynligt i form af dagbøder (formodentlig maximalt ca. 
5200 kr), men fængsling er muligt. Da lovgivningen trådte i kraft i år 2002, fik den 
betydning for en del enlige kvinder og lesbiske, der havde fået børn ved hjælp af ano-
nym sæddonation. På trods af at de ikke kunne vide hvem donoren var, skulle de be-
vise det. Efter en række sager blev stadfæstet, fik Civildirektoratet udformet et cirku-
lære, ”Faderskab og kunstig befrugtning”, cirkulæreskrivelse af 11. juni 2003”, hvor det var 
muligt for statsamtet at henlægge en sag som uoplyst uden, at den skulle indbringes 
for retten. Et andet spørgsmål handler om stedbarnsadoption, så medmoderen juri-
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Hvor Bente, en af sygeplejerskerne fra Humor-klinikken, beret-
tede om, at nogle mænd vælger at give afkald på deres børn, for at slip-
pe for at betale børnepenge efter en skilsmisse, så står kvinden, der ik-
ke er biologisk relateret til barnet, meget dårligt. Det gælder både, hvis 
der opstår problemer med hendes partner, eller hvis partneren dør in-
den adoptionen er gået igennem. Lovgivningen privilegerer også på 
dette felt det biologiske slægtskab og faderskabet. Set både fra barnets 
synsvinkel og den forældre, der juridisk set står usikkert, er lovgivnin-
gen på dette område dybt problematisk.  

I min analyse af skabelsesberetningerne fra Alternativet har jeg il-
lustreret, hvordan natur/kultur-distinktionen koblet til slægtskab, fami-
lieforestillinger og seksualitet forhandles på lignende måder som på 
Humor-klinikken og Den Seriøse, men samtidig adskiller sig grundlæg-
gende. Fordi klinikken hovedsageligt retter sig mod enlige og lesbiske, 
opstår de performative brud på en anden måde end på de andre klinik-
ker. Konstruktionen af sæd som en faderfigur problematiseres i mod-
sætning til på Den Seriøse, hvor ”stand in faderen” er en central figur 
under skabelsen af sæden. Det skyldes også, at opfattelser af ”barnets 
bedste” forhandles anderledes. På Alternativet er fokuset i langt højere 
grad rettet mod overvejelser om, hvordan de ydre normer knyttet til 
bruddet på natur/kultur-distinktionen kan imødekommes. Samtidig 
anvendes biologien som på Den Seriøse og Humor klinikkerne til at 
skabe et barn, der ligner begge mødre. Normalisering gennem naturali-
seringsdiskursen tages med andre ord også i brug her. Det grundlæg-
gende princip er dog samtidig, at moderen/mødrene ved, hvad de vil 

                                                                                                                
disk får samme rettigheder og pligter i relation til barnet. Det kræver i Danmark, at 
det lesbiske par har indgået registreret partnerskab, og at de har haft et samliv i mere 
end 2½ år, se Landsforeningen for Bøsser og Lesbiskes vejledning Forældreskab og 
Orlov 2. udg. 2004 s.5-6. Dernæst se “Adoptionsloven”. I Adoptionsloven er der en 3 
mdr. regel der gør, at det efter barnets fødsel tager mindst 3 måneder før adoptionen 
går igennem. Se ”Adoptionsloven”, §8, stk 2 (Bekendtgørelse af Adoptionsloven, LBK 
nr. 928 af 14. september 2004. I Sverige kunne medmoderen, da jeg udførte mit felt-
arbejde i 2003, stedbarnsadoptere barnet. Ligesom i Danmark kræver det, at parret 
har indgået registreret partnerskab, og faderskabssagen skal først være afgjort og her-
efter tager selve adoptionen mellem 2-12 måneder se 
http://www.regnbagsfamiljer.se/narstaendeadoption.asp. I dag gælder dette stadig, 
hvis det lesbiske par vælger at tage til udlandet og blive insemineret. Får lesbiske børn 
ved hjælp af fertilitetsbehandling på et svensk sygehus, bliver medmoderen automa-
tisk juridisk forældre på lige fod med den biologiske moder, se SFS (1949:381) ”Fö-
räldrabalk”, Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:443. Der er sat en ny undersøgelse i 
gang, der skal redegøre for om lovgivningen skal ændres, så det samme gør sig gæl-
dende, hvis et lesbisk par bliver behandlet i udlandet, Justitsdepatementet: Dir. 
2005:115  
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fortælle barnet og omgivelserne, så barnet ikke føler, at det er unor-
malt172.  

Opsamling  

I dette kapitel har jeg fulgt sæd som en imploderet knude. Ved konkret 
at følge de forskellige former for skabelser af sæd på sædbanker og fer-
tilitetsklinikker, har jeg for det første analyseret, hvilken betydning sæds 
agens har for skabelsesprocesserne. For det andet har jeg undersøgt 
hvilke materielt-diskursive gentagelser af og brud på bl.a. naturalise-
rings- og normaliseringsprocesserne der genereres under skabelser af 
sæd. For det tredje har jeg analyseret, hvilken betydning for skabelserne 
de nye skabelsesberetninger har om sæd, der cirkulerer i fx lovgivning, 
reklamer, personales og patienters fortællinger, om anvendelsen af assi-
steret befrugtning? 

Jeg indledte dette kapitel om sæd med Vikingebankens lampe. 
Det gjorde jeg, fordi den hard core pornografiske skabelsesberetning er 
meget eksplicit i sin kobling mellem virilitet, fertilitet og maskulinitet. 
På grund af beretningens overraskende eksplicitet fungerede den som 
en ”øjenåbner” på samme måde som beretningen om den nutidige 
queer jomfru Maria. Beretningen synliggjorde helt enkelt, hvilken be-
tydning seksualiseringen af sæden har også under de performative 
praksisser, der finder sted på klinikkerne. Selvom lampen umiddelbart 
kan virke vulgær, viser den, hvordan sæd på mere eller mindre subtil vis 
bliver konceptualiseret i de fleste skabelsesberetninger, jeg har fortalt. 

Fordi sæd i modsætning til ægget på klinikkerne og i sædbanker-
ne oftest betragtes som et seksuelt biprodukt, kan det ikke undre, at 
der ind i mellem opstår seksualiserede situationer i forhold til sæden. 
Den mandlige krops unikke agens lægger op til at sæd knyttes til seksu-
alitet, fordi den er et seksuelt produkt. Det betyder dog ikke, at seksua-
litet, virilitet og maskulinitet behøver at knyttes sammen og konstrueres 
som normalitet.  

                                                 
172 I udlandet anvender lesbiske assisteret befrugtning endnu mere subversivt. Fx kan 
IVF i USA udføres, hvor den ene kvinde donerer æggene, og den anden bær gravidi-
teten. Herved er begge kvinder biologiske mødre, Sourbut (1997: 158-159). Sourbut 
(1996) diskuterer i artiklen: ”Gynogenesis: A Lesbian Appropriation of Reproductive Technolo-
gies”, fordelene for lesbiske ved udviklingen af assisteret befrugtning, hvis man på sigt 
kan skabe børn ved hjælp af to æg. Det er en proces, hun beskriver som Gynogene-
sis.  
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Sædens og den mandlige krops morfologiske agens har også an-
dre betydninger. For det første tager skabelsen af sæd ikke særlig lang 
tid, og det er ikke manden, der efterfølgende skal bære graviditeten. 
Det gør, at manden ikke fysisk er i centrum under fertilitetsbehandlin-
gen, også selvom det er ham, der er infertil. Den fysiske materialitet 
fastlægger derfor andre rammer for anvendelse af teknologien end ved 
kvindelig infertilitet.  

Den måde hvorpå mandens krop og sæd kan agere som en 
trickster, er også meget anderledes, og er særligt relateret til de mænd, 
der har så nedsat sædkvalitet, at man udfører ICSI og TESE/PESA. I 
de tilfælde er det laboranten, der i sin iterative intra-aktivitet under IC-
SI’en oplever sædens agens. Der er med andre ord ikke noget fælles vi-
suelt udgangspunkt for forhandlingerne mellem parret, lægen og syge-
plejersker som det, der finder sted under ægskabelsen i samspil med ul-
tralydsscanneren. Den følelsesmæssige koreografi, der finder sted un-
der anvendelsen af ICSI med eller uden TESE/PESA, begrænser sig 
med andre ord til, at man udfører, hvad man på Humor-klinikken kal-
der en ”psykologisk IVF”, og at parret, efter gentagne behandlinger 
uden skabelsen af et barn, må gennemgå andre skabelser som ikke at få 
barn, adoptere eller anvende sæddonor.  

Det er skabelser, der nødvendiggør, at kvinden gennemgår be-
handlingen, selvom hun er fuldt fertil. Forhandlingerne om na-
tur/kultur i relation til slægtskab mv. kommer derfor ofte til at foregå i 
intra-aktivitet med hendes krop. Omvendt rejses en række spørgsmål 
om slægtskab, hvis donorinsemination tages i brug. Spørgsmål der er 
knyttet til en række diskurser om geners betydning mv.   

De teknologiske valgsituationer der er mulige, er i mine øjne, 
meget interessante. Det skyldes, at de for alvor synliggør forhandlin-
gerne mellem natur/kultur, og reflekterer, hvordan forhandlingerne 
formes af materialitetens agens og diskurserne. Kønsdimorfismen 
kommer ikke mindst frem i disse situationer, og er med til at forme de 
vilkår, der gør, at normalitetsopfattelser kommer til forhandling.  

Mine analyser viser, at det særligt er under skabelsen af sæd, at 
nationale forskelle kommer til udtryk. Et af de tydeligste træk er den 
måde, man forholder sig til forskelligheder både hvad angår etnicitet og 
særligt køn.  
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Igennem praksisser, lovgivning og det informationsmateriale, jeg 
har analyseret, synes ligestillingsdiskursen at få betydning i Sverige i 
modsætning til i Danmark. Det kommer til udtryk på to måder.  

For det første lægges der vægt på at forsøge at undertrykke de 
kropsforskelle, som findes mellem manden og kvinden, ved at manden 
performer så aktivt som muligt under kvindens hormonbehandling. Fx 
kan manden føle en vis tilfredshed ved selv at kunne bidrage med 
smerte under TESE-operationen.  

For det andet lægges der vægt på, at slægtskabet til barnet er ens 
mellem forældrene. Donation skaber en asymmetri, som fx adoption 
ikke gør, hvilket fører til, at det betragtes som psykisk mere komplice-
ret for barnet og forældrene.  

På Humor-klinikken spillede ligestillingsdiskursen ikke den rolle, 
hverken i forhold til, hvordan slægtskab eller køn blev performet. I 
stedet blev sæddonation som teknologi anvendt som det næste mulige 
skridt på vejen, i forsøget på at skabe et barn. Samtidig blev kønsdi-
morfisme performet ved hjælp af kønsstereotyper, hvilket kom frem 
både i ægkapitlet og i dette kapitel.  

Interessant nok kobles den hegemoniske naturaliseringsdiskurs 
både på Humor- og Service-klinikken til de konstruktioner af parfor-
hold, seksualitet, slægtskab, maskulinitet og femininitet, som ligestil-
lings- og forskellighedsdiskursen er med til at forme. Den er med til at 
skabe de forskellige maskulinitetskonstruktioner, som er kommet til 
udtryk på klinikker og sædbanker. Det er tydeligt både i form af Vikin-
gebankens ”vikingedonorer”, Den Seriøses ”stand-in fædre”, infertile 
som ”normale mænd” på Service-klinikken og Humor-klinikken etc. 
Det er dog mænd, der alle har det til fælles, at de er heteroseksuelle, og 
de kommende fædre, der ikke genetisk er i slægtskab med deres børn, 
er knyttet til dem gennem de fenotypiske træk. Naturaliseringsdiskur-
sen medfører her, at så snart manden er blevet far, uanset om det er 
ved hjælp af ICSI eller donation, så genetableres viriliteten og maskuli-
niteten.  

Denne hegemoniske diskurs brydes i praksis. Dels spiller den vi-
denskabelige diskurs også en rolle. Selvom IVF på Service-klinikken 
betragtes som mere ”naturlig” og derfor er bedre end ICSI, så finder 
de, at insemination med mandens egen sæd (IUI H) er for ineffektiv en 
teknologi til at den kan anvendes. Samtidig forsøges naturaliserings-
princippet fastholdt i spørgsmålet om IVF overfor ICSI. Det blev tyde-
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ligt i reklamationssagen, hvor parret ønskede at anvende ICSI med ud-
gangspunkt i en opfattelse af, at teknologien var bedre. Videnskabsdi-
skursen koblet til den teknologiforherligende diskurs er også en af de 
måder, sæd vareliggøres på i Vikingebanken. Det er en diskurs, der ikke 
mindst er tæt knyttet til kommercialiseringen af sæd.  

Bruddene opstår ofte i relation til naturaliseringsdiskursen og 
kommer til udtryk i usikkerheden omkring normalitet. Selvom slægt-
skabsopfattelsen under anvendelsen af ICSI var en måde at forsøge at 
naturalisere teknologien på, så er det en teknologi, der stadig til tider 
åbner op for spørgsmål om normalitet. For Marit og Gert blev en an-
den normaliseringsstrategi samtidig performet. De forsøgte at normali-
sere teknologien ved at understrege udbredelsen af infertilitet gennem 
en kvantitetsdiskurs.  

Samtidig med at ICSI teknologien åbner op for spørgsmål om 
normalitet, er donerinsemination den teknologi, der har været mest 
omdiskuteret i både Danmark og Sverige. En af grundene til, at na-
tur/kultur-distinktionen særligt kommer til forhandling ved anvendel-
sen af sæddonation, kan tænkes at være, at det er en teknologi, hvor 
forhandlingerne fortsætter ud i fremtiden under barnets opvækst. Det 
skyldes, at forestillinger om geners betydning og herunder biologisk 
slægtskab, spiller en væsentlig rolle i den måde familierelationer bliver 
performet på i Danmark og Sverige. Alt afhængig af om det er en enlig 
kvinde, lesbiske eller heteroseksuelle, der får børn via donation, kan det 
åbne op for forskellige overvejelser om, hvordan man skal berette og 
argumentere for anvendelsen af teknologien. Det er overvejelser, der 
inkluderer spørgsmål som: hvornår og hvordan barnet og omgivelserne 
skal have at vide hvordan barnet er blevet til173.  

Det er overvejelser, der også kræver, at forældrene finder strate-
gier til, hvordan de kan imødekomme eksisterende fordomme og nor-
mative diskurser, der er knyttet til anvendelsen af donorsæd. En af 
grundene er, at samtidig med, at sæd fra fx Vikingebanken bliver per-
formet med udgangspunkt i den teknologiforherligende diskurs, så kan 
deres katastrofeberetning let omskrives til en krimi, hvor donorbørn 
konstrueres som psykopater. Disse forhandlinger kan også åbne op for 
helt nye subversive familiedrømme, hvor hunde og donorsøskende in-

                                                 
173 I Beckers undersøgelse om hemmeligholdelse/åbenhed om anvendelsen af donor, 
understreger hun ligeledes, at de valg som forældre har taget ved barnets fødsel, er 
under fortsat forhandling, og kan forandre sig over tid, se Becker (2002:129)  
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kluderes, eller føre til, at et heteroseksuelt par vælger helt at fortie, at 
barnet er blevet til ved hjælp af sæddonation.  

Ved at undersøge skabelserne af sæd, har jeg illustreret, at nor-
malisering ved hjælp af naturaliseringsdiskursen er hegemonisk. Samti-
dig er diskursen, som den ”hard core pornografiske skabelsesberetning” viser, 
koblet til seksualisering af sæd. Diskursen er med andre ord, med til at 
fastholde nogle normalitetsopfattelser relateret til mænds seksualitet, 
faderskab, slægtskab og familierelationer, der let kommer til at virke 
absurde for personale og patienter. Det er normer, der bliver begræn-
sende for de kvinder og mænd, der anvender donorinsemination. 
Dermed kan diskursen blandt de mennesker, der oplever at blive stig-
matiseret mv. brydes. På samme vis som i kapitlet om æg, så åbner de 
performative brud under skabelsen af sæd op for overvejelser om, 
hvilke andre manuskripter, der kunne være tilgængelige.  

Selvom sæd oftest er et seksuelt biprodukt, kunne en begyndelse 
i mine øjne være at skrive skabelsesberetninger, der ikke seksualiserede 
sæd som det pt. er tilfældet på næsten alle de klinikker og sædbanker, 
jeg har besøgt. Det ville skabe rum for, at forældre og børn, der skabes 
ved hjælp af IVF/ICSI og donorinsemination, ikke blev nødsaget til at 
skulle forholde sig til forestillinger, der problematiserer deres familieliv 
og identitet. Det kunne være en befrielse, hvis infertile mænd ikke au-
tomatisk blev betragtet som impotente, og hvis kvinder i 
heteroseksuelle par, der anvender donorsæd, ikke blev betragtet som 
utro, og hvis enlige og lesbiske ikke blev betragtet som uegnede 
forældre, fordi deres forældreskab ikke er knyttet til heterosex. Sidst 
men ikke mindst ville sådanne alternative skabelsesberetninger ikke 
definere børnene som unormale, som de fx bliver i BT’s donorkrimi, 
hvor donorbørn blev gjort til mulige psykopater. 

I det næste kapitel følger jeg embryonet som imploderet knude. 
Der undersøger jeg, hvilke skabelser af embryoner, der opstår under 
den materielt-diskursive performativitet.  
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Kapitel 7 

Embryoner... 

En indledende skabelsesberetning om liv og død 

”Jeg sidder udenfor det store konferencecenter, hvor ESHRE finder sted i Madrid 
2003, sammen med Hannah og Mia fra Service-klinikken. Den ene af dem er sy-
geplejerske, og den anden er laborant. Vi taler om de sidste dages konference, inklu-
siv alle forelæsningerne, vi har deltaget i. Mia, fortæller, at hun har hørt et oplæg af 
en amerikaner, der berettede om, hvilke rutiner og sikkerhedsforanstaltninger, de 
har i deres laboratorium på deres klinik. Hun fortæller grinende, hvordan denne 
mand havde anvendt sin entusiasme for dyre eksklusive biler til at illustrere, hvor 
værdifulde han fandt embryonerne, og hvor meget de passede på dem i laboratoriet. 

Hun beskriver, hvor overvældet hun var blevet over alle de sikkerhedsforan-
staltninger, de havde på den klinik, han var fra. De havde låse over det hele, så 
fremmede ikke kunne komme ind, og på tankene, hvor de opbevarede de nedfrosne 
embryoner, havde de alarmer der sikrede, at temperaturen var stabil. Dette er sik-
kerhedsforanstaltninger, der er meget anderledes end på Service-klinikken og formo-
dentlig på de fleste klinikker i Nordeuropa, hvor der ikke findes den samme tradi-
tion for at læger, klinikker mv., bliver sagsøgt af deres kunder. Muligheden for 
sagsanlæg får dog Mia og Hanna til at fundere over, hvad der kunne ske på deres 
klinik, hvis fx frysetankene pludselig ikke virkede, eller hvis der opstod brand, og 
embryonerne gik til. For som Hannah sagde, mange af deres patienter snakker om 
embryonerne som deres børn. Hun funderede derfor videre og begyndte at undre sig 
over, om det ville føre til, at det ville blive betragtet som mord eller manddrab? 
Hanna griner, mens hun siger, at hun aldrig har tænkt over det på den måde 
før....”  

Embryoner er befrugtede æg. Eftersom kvinderne i behandling bliver 
stimuleret op, så der er mange æg til rådighed, fører det ofte til, at der 
er flere embryoner, end der er behov for. Det skyldes også, at der i de 
seneste år har været stigende succesrater, derfor lægger man i dag blot 
et eller to befrugtede æg op i kvinden.  

For at kunne bruge de resterende embryoner i fremtiden så 
kvinden slipper for at blive hormonelt stimuleret op igen, har man ud-
viklet en teknologi til at fryse dem ned174.  

                                                 
174 Æg, der ikke er befrugtede er langt sværere at nedfryse end befrugtede æg. Det 
skyldes det celledelingsstadium ubefrugtede æg er på, når de er modne til befrugtning.  
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Det er i forhold til behandlingen af disse overskydende befrugte-
de æg, at Hanna og Mia diskuterer, hvordan deres patienter vil betragte 
et uheld på klinikken. Mange af dem har nemlig ikke kun embryoner i 
inkubatorerne, men også i frysetankene, hvor de i Sverige kan blive 
opbevaret i op til fem år.  

Hanna ender sine overvejelser grinende med at udbryde, at hun 
aldrig før har koblet manddrab sammen med fx at klinikken brændte 
ned. Det er måske ikke så mærkeligt, for til daglig på klinikken har em-
bryonerne en meget mere mangfoldig status under skabelsen. Samtidig 
med, at de, som Hanna nævner, er mulige børn for patienterne, så er de 
også spildmateriale. De kan gå til grunde i nedfrysningen og optønin-
gen – eller ende som spild, fordi deres kvalitet ikke bliver bedømt til at 
være god nok til nedfrysning, eller fordi de i følge lovgivningen har lig-
get for længe i tanken.  

Det interessante ved beretningen er, at den amerikanske drama-
turgi, som blev beskrevet i mandens oplæg, er med til at give embryo-
nerne værdi. De bliver hermed skabt på andre måder under den iterati-
ve performativitet end på Service-klinikken. Den scenografi, som han 
udpensler, kommer til udtryk ved, at de låser embryonerne inde og sik-
rer dem på alverdens måder. Det er en narrativ, der i stil med sædban-
kens katastrofeberetning, anvender fare som et narrativt redskab til at 
gøre deres behandling mere værdifuld.  

Embryonernes værdi skabes bl.a. ved hjælp af den måde, de bli-
ver relateret til og narrativeret. Læser man Hannas genfortælling af den 
amerikanske fertilitetsspecialists beretning skævt, kan man læse den 
som en krimi eller en mordgåde. Til daglig spiller hverken krimien, eller 
katastrofeberetningen fra sædbanken dog den rolle på Service- og Hu-
mor-klinikken. Selvom scenografien adskiller sig mellem de to klinikker 
også i laboratorierne, så er det hverken mulige krimier eller katastrofe-
beretninger, der er byggestenen for de dramaturgiske virkemidler i la-
boratorierne. Det, der her er centralt begge steder, synes derimod at 
være, ved hjælp af rutiner, at sikre sig mod slægtskabsforbytninger og 
ønsket om at skabe de bedste betingelser for æg, sæd og embryoner.  

Når jeg starter med beretningen fra ESHRE og Hannas tanker 
om de mulige manddrab eller mord, der kunne indtræffe, så er det for 
at illustrere, at de skabelser, der sker i forhold til embryoner som æg og 
sæd bl.a., opstår i form af forskellige forhandlinger af natur/kultur-
distinktionen. Hanna og Mia begynder i beretningen selv at skævlæse 
deres egen performative praksisser ved hjælp af overvejelser om mand-



 295

drab. Beretningen har derfor for mig været en ”øjenåbner” for de 
overvejelser, der på klinikkerne findes om, hvornår celler er celler, liv 
og spild. Ved at følge embryonet som imploderet knude vil jeg under-
søge spørgsmålene: Hvilken betydning har embryoners agens for skabelsespro-
cesserne? Hvilke materielt-diskursive gentagelser af og brud på bl.a. naturaliserings- 
og normaliseringsprocesser genereres under skabelserne af embryonerne? Og hvilken 
betydning for skabelserne har de nye skabelsesberetninger om embryoner, der cirku-
lerer i fx lovgivning, reklamer og i personale og patienters fortællinger om anvendel-
sen af assisteret befrugtning?  

Kapitlet er derfor som æg- og sædkapitlerne bygget op med start 
i en analyse af embryonet som ikon. Derefter følger jeg, hvordan em-
bryonet behandles fra laboratoriet til tilbagelæggelsen i kvindens krop 
og til den mulige graviditet opstår.  

Embryonet som Ikon 

I kapitlerne med æg og sæd har jeg illustreret, hvordan den kvindelige 
og den mandlige kønscelle i dag har ikonografisk betydning. Det sam-
me gælder embryonet, som formes i mødet mellem ægget og sæden. 
Det interessante med embryonet er, at det på klinikkerne sjældent be-
skrives som et embryon, oftest kaldes det for det befrugtede æg eller 
blot ægget. Selvom det skifter karakter ved at bestå af begge kønsceller, 
der er i gang med en celledelingsproces, så fastholdes tilknytningen til 
den kvindelige kønscelle og herunder kvinden.  

Mange af de afbildninger af æg, som man ser på klinikkerne, re-
ferer i virkeligheden til det befrugtede æg - embryonet. Der er derfor 
en del afbildninger af Lennart Nilsson lignende billeder som er, taget 
under mikroskop af befrugtede æg i forskellige udviklingsfaser dvs. på 
to, fire og otte cellestadiet mv. Den slags billeder oplevede jeg blandt 
andet blev anvendt i meget af det salgsmateriale, som de store farma-
ceutiske firmaer har udviklet, og som er rettet mod fertilitetsklinikker-
nes personale. De billeder af mødet mellem ægget og sædcellen, som 
jeg allerede har diskuteret og analyseret, indgår fx i en serie af billeder, 
hvor ægget og sædcellen efterfølgende udvikler sig til et befrugtet æg i 
forskellige stadier. På min væg hænger da også to plakater, jeg fik, da 
jeg var på ESHRE konferencen i Madrid. Min samling består bl.a. af en 
plakat fra Serono, der har udvidet beretningen om mødet mellem ægget 
og sædcellen med embryoner oplyst i mange forskellige farver. Billed-
serien er i toppen af plakaten, alt i mens der er en serie billeder i sort 
og hvid (som det ser ud når man kigger i et mikroskop) af embryoner i 
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forskellige stadier. Det samme gælder en plakat fra Medicult, hvor der 
står ”Life is beginning in safe hands”, for ikke at glemme det reklamemate-
riale fra Vitrolife jeg fik, der fx har udviklet medier med navne som 
”Embryo Glue®”175. Det er et medie, som anvendes, når embryonet skal 
ind i livmoderen. Det har til formål at få embryonet til at ”lime” sig 
fast til kvindens livmoder.  

Billederne synliggør, at det at vurdere de befrugtede ægs kvalitet 
er, som med sædcellerne og de ubefrugtede æg, nært relateret til det vi-
suelle og er en videnskabelig diskurs, hvor ægget er objekt for det men-
neskelige øje, der ser ned i mikroskopet. Plakaterne viser, at der ligele-
des er koblet skabelsesberetninger op om embryonet. Det visuelle spil-
ler ikke mindst en helt central rolle i forhold til embryonerne, fordi 
udseendet er vigtigt for hvilke(t) æg, som laboranten ender med at væl-
ge ud til tilbagelægning i kvindens livmoder. På begge klinikker var der 
meget snak om ”grimme æg” og ”pæne æg”. På trods af at jeg allerede i 
æg og sædkapitlet har illustreret, hvordan et embryon bliver skabt, er 
skabelsesprocessen langt fra slut, når først æggene er befrugtede.  

Eftersom befrugtningen af æg er en del af den velkendte beret-
ning om mødet mellem æg og sædcelle, kan et firma som Serono an-
vende denne beretning globalt. Det skyldes ikke mindst, at videnskabe-
lige beretninger er konstrueret som universelle og objektive i betydnin-
gen neutrale. Som jeg allerede har beskrevet i min analyse af Seronos 
romantiserede møde mellem ægget og sædcellen, så er disse billeder 
manipulerede, så de passer til fx den heteroseksuelle drøm, hvor sæd-
cellen betegner mand og ægget betegner kvinden.  

Selvom der er en metonymisk kobling mellem det ubefrugtede 
og det befrugtede æg, er der også en forskel. Når der er tale om em-
bryonet, bliver det i højere grad knyttet nært til barnet. Som Hanna be-
skrev, mens jeg sad med hende og Mia udenfor ESHRE konferencen, 

                                                 
175 Embryo Glue®, reklameres der også for på deres webside: 
http://www.vitrolife.com 
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så opfattes de befrugtede æg ofte som børn. Det bliver tilmed ikono-
grafisk tydeligt i det billede, som Infertilas Riksförening i Sverige (IRIS) 
ofte anvender. Billedet består af en stor æggeskal med et barn, der som 
en nyudklækket fugleunge er på vej til at hoppe ud i verden. Her er det 
befrugtede æg det samme som et barn, der er på vej. Det er også tyde-
ligt i Vitrolifes reklame, hvor der ses en sandstrand med et hav i bag-
grunden. I sandet er der fodspor fra en voksen og et barn, og henover 
billedet står der ”Closer to nature, learning from the embryo and the mother”. 
Sandstrandens fodspor afslører, at embryonet allerede er at betragte 
som et barn, samtidig med at den infertile kvinde, i teksten, allerede er 
blevet moder. Reklamen knytter embryonet til normalisering gennem 
naturaliseringsdiskursen ved at anvende den ”naturlige” sandstrand 
med barnet og moderens fodspor. Natur/kultur-distinktionen forsøges 
herved at fastholdes, selvom teknologien i praksis nedbryder den.  

Den performative praksis, der knyttes til de ikonografiske skabel-
sesberetninger om embryonet, kan dog også komme til udtryk i form 
af et manuskript til patienter om, hvordan de følelsesmæssigt skal ko-
reografere deres forhold til hinanden. I Organons svenske informati-
onsfolder er rammeberetningen byg-
get op om, hvordan man passer på 
embryoner. 

Det er en beretning med to kej-
serpingviner, der forsøger at få en un-
ge i kulden på Antarktis. På forsiden 
af brochuren står de to pingviner og 
kigger ned på ungen, det er lykkedes 
dem at få. Inde i brochuren er der 
samtidig både billeder af en af pingvi-
nerne, der ruger på ægget (det befrug-
tede æg), babyen der står alene i sne-
en, pingvinungen med en forældre, og 
et billede hvor de to voksne pingviner nusser næb og vandrer af sted 
uden unge. Med andre ord er det en beretning, der symboliserer, hvor-
dan det befrugtede æg bliver udruget, hvilket måske ender med at ska-
be en unge, samtidig med at andre mulige skabelser som ingen unge 
også kan finde sted. Det illustreres af det sidste billede, hvor pingvi-
nerne omfavner hinanden og vandrer af sted i sneen med hinanden 
under vingerne. I tekststykket, der står nærmest dette billede, beskrives 
betydningen af, at parret før og under behandlingen overvejer, hvad de 
vil gøre, hvis behandlingen ikke lykkes, som forventet.  
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Da jeg så brochuren første gang, var jeg meget overrasket over 
anvendelsen af pingvinerne. Ud over at jeg oplevede, at der anvendes 
en del fuglemetaforer på klinikkerne, kunne jeg ikke andet end undre 
mig over, hvorfor man i denne brochure havde valgt netop pingviner-
ne som analogi for fertilitetsbehandlingen. Derfor spurgte jeg til det 
under mine interview med sygeplejerskerne på Service-klinikken, efter-
som det var dem, der i deres daglige arbejde anvendte brochuren. 
Hanna understregede, da jeg interviewede hende, at hun mente, at 
grunden var, at kejserpingvinerne var et godt symbolsk valg:  

”Stine: Ved du, hvorfor der er pingviner på, for jeg har undret mig 
over det. 

Hanna: Jo, men det er jo fordi pingvinerne, de passer jo på deres 
æg, de passer på deres æg. Og det er pingvinfaren, der står der på 
isen, og så har han ægget på fødderne, og så har han sin varme 
vom, og så står pingvinerne i ring. 

Stine: Det er kejserpingvinerne på Antarktis? 

Hanna: Ja, og så står de i en ring. Og så er der koldest yderst, og så 
flytter de ind, og så flytter dem der står inde ud. Så de har et system, 
så dem der står yderst ikke fryser ihjel. Det her, det er virkeligt at 
passe på et æg. Det tror jeg. 

Stine: Så, det er ligesom man gør i inkubatoren? 

Hanna: Passer på ægget, ja, det kan man sige. Ja, der ligger nok 
mange tanker bag den der pingvin, det tror jeg. 

Stine: Ja, for jeg har undret mig over, hvorfor man har anvendt ping-
vinen. 

Hanna: Ja, pingvinen, ja de står der med ægget på fødderne på 
isen. Der er lidt symbolik bag ved det. 

Stine: Ja man skulle ikke tro, at det kunne lade sig gøre, fordi det er 
så koldt. 

Hanna: Ja, de har deres tykke dunpels, og så står de helt stille, så 
står den pingvin yderst og så kan den flytte ind. Og så løber ping-
vinmoren og henter mad, eller jeg tror det er pingvinmoren, der hen-
ter mad, eller hun feder sig op - hvordan er det nu det er… Hun feder 
sig op og han bliver mere og mere mager, ha ha. Og så når ungen 
kommer, så rykker hun ind, og så får han lov til at fede sig op og lave 
nye babyer. Ha ha ha. Det er ret smart!” 

Ved man som Hanna lidt om kejserpingviner, giver det mening, at net-
op kejserpingvinens skabelsesberetning bliver anvendt som analogi for 
skabelsen af børn ved hjælp af assisteret befrugtning med det befrugte-
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de æg ikonografisk centralt placeret i brochuren. For det første er det 
et dyr, der fremstilles som heteroseksuelle og ligestillede. Hanna under-
streger i sin beskrivelse, at både han- og hunpingvinen deltager i pas-
ningen af det befrugtede æg og af ungen.  

Gennem pingvinernes samarbejde som par og i flok, formår de 
at udklække unger på Antarktis, et af jordens mest ufremkommelige og 
kolde områder. Det sker i en kollek-
tiv proces, hvor pingvinerne samar-
bejde med de andre pingviner der 
ruger på æg. Samtidig med at de står 
tæt sammen, cirkulerer de rundt, så 
alle holder varmen. Dermed virker 
deres samarbejde som en kollektiv 
inkubator for deres befrugtede æg og 
kommende unger.  

Deres samarbejde afspejler li-
geledes den teamperformance, der 
foregår på klinikkerne, hvor skabel-
sen af de befrugtede æg foregår i et 
tæt samarbejde mellem parret, per-
sonalet, teknologi og kønsceller. Ismetaforen er særligt virkningsfuld 
for de par, der har embryoner cryopræserveret. Samtidig symboliserer 
is sterilitet. Hanna mente derfor, at kejserpingvinerne var et sødt og 
sjovt symbolsk valg. Hvor Mias genfortælling af den latente ”krimi” på 
laboratoriet anvendtes som en skabelsesberetning i USA, synes ping-
vinberetningen at være et velfungerende manuskript for skabelserne på 
Service-klinikken.  

Som beskrevet i det forrige kapitel om sæd, blev der fra starten af 
en behandlingscyklus lagt vægt på, at mænd også deltager i behandlin-
gerne. På Service-klinikken er de glade for, at man kan hjælpe par med 
mandlig- og kvindelig fertilitetsproblemer. Samtidig er det organisatori-
ske omdrejningspunkt for deres performative arbejde, håbet om at 
skabe børn og et engagement i parrets relation. Derudover eksisterer 
de mange andre mulige skabelsesberetninger sideløbende, hvilket også 
er indskrevet i pingvinberetningen. Dvs. muligheden for at vælge ikke 
at få børn eller at adoptere.  

Den ligestillede heteroseksuelle pingvinberetning med en faderfi-
gur, der aktivt deltager i udrugningen og opfostringen af ungerne ved 
hjælp af et solidarisk varmesystem, er dog ikke en faderskabsrolle og et 
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samfundssyn, der ville være gangbar og kulturelt genkendeligt globalt 
set. Det er derfor meget muligt, at det er grunden til, at Organons in-
formationsmateriale designes til hvert enkelt land. I Danmark har de 
udformet fem forskellige brochurer med en gråblå blomst udenpå, der 
narrativerer andre former for manuskripter, som parrene i behandling 
performativt kan støtte sig til. Det er beretninger, der bygger på køns-
forskelle176.  

Under de performative praksisser, der kom til udtryk på Humor-
klinikken, spillede manden ikke samme aktive rolle som på Service-
klinikken. Igennem de instruktioner det heteroseksuelle par fik, blev 
kønsforskellene, som tidligere nævnt, i stedet understreget under de 
performative handlinger. Kønsdimorfismen og kønnede forskelle be-
skrives ligeledes i de fem brochurer.  

Eftersom skabelsen af det befrugtede æg er knyttet tæt til kvin-
dens krop, så er pingvinberetningen i mine øjne samtidig interessant, 
da den narrativt forsøger at gøre op med den kropslige asymmetri, som 

                                                 
176 Organons danske brochure tager forskellige aspekter op af infertilitet og behand-
ling. Se, ”Barnløshed - behandling med kunstig befrugtning”, ”Når barnløsheden bliver et pro-
blem”, ”Barnløshed – når problemet er sædkvaliteten”, ”Barnløshed- når problemet er æggelederne” 
og ”Barnløshed- når problemet er manglende ægløsning”.  
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i praksis spiller ind under skabelsen. Æg, sædceller, kvindekroppe og 
mandekroppe kan i denne sammenhæng ikke byttes ud med hinanden. 
Gennem anvendelsen af pingvinparret som narrativt redskab forsøges 
symmetrien omkring skabelsen alligevel etableret under pasningen af 
ægget, der i første omgang skabes i laboratoriet for derefter at blive lagt 
tilbage i kvindens livmoder.  

Sidst men ikke mindst er skabelsesberetningen med pingvinerne 
med til at normalisere anvendelsen af IVF, idet der anvendes en analo-
gi fra naturen, hvor fertilitetspersonalet er usynliggjort. Det er ikke la-
boranter og inkubatorer, der skaber det befrugtede æg,- det er parret. 
Beretningen minder herved meget om ”It takes two...” og Seronos ro-
mantiske møde mellem ægget og sædcellen. Det er, som Vitrolifes be-
retning med fodspor i vandkanten, en beretning, der normaliserer tek-
nologien ved hjælp af en naturalisering.  

Pingvinberetningen bliver dog i sit forsøg på at nedtone kønsdi-
morfismen nærmest absurd, men bliver anvendelig i instruktioner om 
betydning af ligestilling i form af enshed. Forældrene beskrives, som 
om de har ensartet biologisk relation til barnet og er ens fysisk såvel 
som i deres måde at performe moder- og faderskab på. Herved kom-
mer beretningen i sin narrativitet til at lægge sig tæt op af fx Sulamith 
Firestones kønsløse scenarium, der bliver muligt i det utopiske sam-
fund, hvor den kunstige livmoder er opfundet, Firestone (1970). I ste-
det for synligt at nedbryde natur/kultur-distinktionen ved at fremhæve 
teknologiens mulige fremskridt, som Firestone gør det, så naturaliseres 
ensheden i stedet med pingvinanalogien. Da denne beretning ikke rig-
tig i praksis kan performes på grund af kønsdimorfismen, går jeg nu 
over til embryonernes videre skabelse og den performative praksis på 
klinikkerne. Jeg vil først bevæge mig ind på laboratorierne, hvor labo-
ranterne tager hånd om de befrugtede æg i samspil med inkubatorer, 
mikroskoper, medier og pipetter. 

Skabelsen af Embryoner  

”Stine: Hvad er ”pæne” og ”grimme æg”? 

Line: Jamen ”pæne æg”, man har jo aldrig haft en chance for at tage 
et barn og skille det ad og sige det er den her sædcelle vi brugte, det 
er det her æg vi brugte, og ægget så sådan her ud da det blev delt. 
Det har man aldrig kunnet finde ud af. Så derfor så ved man det jo 
ikke rigtigt, men man har jo forsket i hvad er det for nogle æg, vi har 
lagt op, og hvad for nogle folk der bliver gravide. Og der, stadigvæk 
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hælder jeg meget til en undersøgelse de lavede på Rigshospitalet for 
lang tid siden, hvor fire celler 2.1 de giver graviditeter. Og så vil jeg 
så sige at pæne æg er 4 celler 2.1177- (...), men altså hvad vi har det 
i, ikke en skid. Det har vi virkelig ikke. Altså det er ligesom de gamle 
stenalderfolk, nu står solen også op i dag, så kommer den det nok 
også i morgen, nu har den gjort det den sidste uge ik’. Det er lidt det. 
For vi kan jo ikke skille det ad, vi kan jo ikke se hvad det er.” (Line 
laborant på Humor-klinikken) 

I laboratorierne var der meget snak om ”pæne æg” og ”grimme æg”. 
En stor del af arbejdet går ud på at kigge på de befrugtede ægs udvik-
ling og bedømme, hvilke der skal lægges tilbage i kvinden, og hvilke der 
muligvis skal fryses. Dette sker ca. et døgn efter at æggene er blevet 
fertiliseret enten ved hjælp af ICSI eller ved, at laboranten har tilført 
sæd til ægget, som man gør under konventionel IVF. Under mine op-
hold blev jeg derfor meget nysgerrig angående disse betegnelser. Hvad 
er ”et pænt” og ”et grimt æg”, og hvorfor betragtes de som sådan? Det 
hændte da også, at nogle æg ændrede sig undervejs, og når jeg spurgte 
laboranterne fik jeg ikke helt entydige svar.  

Lines beskrivelse, af hvorfor det er så svært at bedømme pæne 
og grimme æg, viser denne dobbelttydighed. Som hun humoristisk be-
skriver, er det helt enkelt ikke muligt at skille et barn ad for at se hvilket 
æg, hvilken sædcelle og efterfølgende hvilket befrugtet æg, der har givet 
ophav til en graviditet.  

Vivianna, der er laborant på Service-klinikken, beskriver i tråd 
med Line, at det er et problem, at de ikke følger ægget i hele dets ud-
vikling. På klinikkerne vurderer de dem blot på specifikke tidspunkter, 
det giver ikke noget sikkert udgangspunkt for vurderingen, da æggets 
udseende også kan hænge sammen med den konstante forandringspro-
ces, det er inde i under celledelingerne: 

” Vivianna: Men det er klart, det handler jo ikke blot om, at det skal 
være pænt, der findes andre kriterier. Der skal være celledelinger på 
en bestemt måde, og mange gange må man jo også vælge nogle af 
de grimme æg, og det får vi jo også gravide på. Men det kan jo også 
være, at man ikke ved præcist, hvornår det rigtige tidspunkt er, hvor 
man skal kigge på dem. For det kan jo ske, at det er et tidspunkt, 
hvor de ser grimme ud, men havde jeg kigget to timer efter, så hav-
de de været fine. For det er jo kommet frem nu, det her med ”time 
laps”, jeg ved ikke, om du har hørt om det? 

                                                 
177 2.1 er et udtryk for det befrugtede ægs kvalitet. Laboranten vurderer cellernes 
symmetri, og hvor meget fragment der er synligt.  
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Stine: Nej 

Vivianna: Altså Lennart Nilsson har fotograferet et æg under tiden, 
når det deler sig. Og der kan man se præcist, når det deler sig til to 
og til fire celler. Og man ser ligesom, hvordan det popper ting ind og 
ud, og det smider en masse fragmentbidder, og så ser ægget plud-
selig mærkeligt ud, og så smider det en masse skidt, og så, pludselig 
ser ægget fint ud. Så det er hele tiden i bevægelse, og det var ikke 
noget vi kunne se i 93. For vi kunne jo ikke se selve celledelingen, 
og alt det her. Hvis du får muligheden for at se det, så er det fanta-
stisk. For der er et utroligt liv i ægget, og man tænker: Det her kom-
mer til at gå i stykker. Og det bugter ud her og der, og så kryber det 
tilbage og gør ved, og det kan jo være, at ægget skal være grimt på 
et bestemt tidspunkt. Men eftersom at vi kigger på æggene nogen-
lunde samtidig, og vi ved jo ikke hvornår befrugtningen er sket, for 
den sker jo et eller andet sted mellem 18 og 24 timer efter, at du har 
blandet sædceller og æg. Og 18 til 24 det er et ret stort stræk på 6 
timer. Så når jeg kigger på æggene kl. 8.00, så er det måske kun et 
af de fire, der er pæne på det tidspunkt. Det er det, der gør det er så 
spændende, for det er så uforudsigeligt, og man kan aldrig udelukke 
et æg. Det syntes jeg er det bedste. Og et meget pænt æg, der er 
det ikke sikkert, at det bliver til noget.” 

Vivianna understreger, hvordan skabelsen af det befrugtede æg kon-
stant pågår i inkubatorerne. Det gør det umuligt for hende og kollega-
erne med sikkerhed at bedømme deres kvalitet, fordi de konstant er i 
forandring og bevægelse. Hun forsøger herved at beskrive den perfor-
mative agens, ægget har i sig, som muligvis gør, at det æg, der har stor 
chance for at give ophav til graviditet, meget muligt kan forandre sig og 
til tider se ud på måder, der gør det kulturelt uigenkendeligt som pænt. 
Det er dog også dette, der får Vivianna til at fascineres af at arbejde 
med æg, sæd og embryoner i laboratoriet. Det er aldrig til at vide, om 
der bliver noget ud af de befrugtede æg, som de udvælger, uanset om 
de bliver nødt til at vælge dem, som de egentlig finder er af en dårligere 
kvalitet end ønsket, eller hvis de har valgt dem, de bedømmer til at væ-
re pæne.  

Denne udvælgelse hænger samtidig sammen med beslutningen 
om, hvilke der skal fryses, og hvilke der bedømmes til at være af en så 
dårlig kvalitet, at chancen for at de kan udvikle sig er reel. Derudover 
kan de i samspil med læger og patienter vælge at anvende en teknik, der 
hedder Assisted Hatching (AHA).  

Det er en teknologi, der går ud på at lave et lille hul i æggets skal, 
i håb om at det har en bedre mulighed for at sætte sig fast i kvindens 
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livmoder. Sidst men ikke mindst skal der tages en beslutning om, hvor 
mange embryoner kvinden skal have ført ind i sin livmoder. Disse per-
formative valg foregår i samspil med betragtninger af kvindens krop og 
alder. Det er beslutninger, der er koblet til den kundskab som lægerne 
og laboranterne i samspil har udviklet med udgangspunkt i både det 
positivistiske vidensparadigme og den affektive fænomenologi, som jeg 
beskrev i ægkapitlet.  

På de to klinikker blev beslutninger angående embryonerne fore-
taget på forskellige måder. Det skyldes både de forskellige scenografi-
ske virkemidler, de har på klinikkerne, forskellige skabende lovgivnin-
ger og politisk pres. Det gælder særligt i forhold til, hvor længe embry-
oner må fryses og hvor mange embryoner, man må lægge tilbage i 
kvindens livmoder.  

I Danmark må man kun opbevare embryoner i to år, mens at 
man i Sverige må opbevare dem i 5 år178. Samtidig har man i Sverige 
haft et stærkere politisk pres for at få tvillingefrekvensen ned. Det kom 
til udtryk ved, at de svenske fertilitetslæger har udviklet et kodeks om, 
hvornår man blot bør lægge et befrugtet æg tilbage, og hvornår man 
kan lægge to op. Kodekset er baseret på kvindens alder i en kombinati-
on med, hvilken kvalitet embryonerne er bedømt til at have. På Hu-
mor-klinikken overvejede de også, hvor mange embryoner der kunne 
lægges tilbage samtidig med, at de ikke havde udviklet en fast intern 
politik på området. 

Derudover havde de på klinikkerne grundlæggende forskellige 
rutiner i deres laboratoriearbejde. På Service-klinikken oplevede de, at 
de havde gode resultater med anvendelsen af Assisted Hatching 
(AHA), og mente, at den bedste teknik var at anvende syre til at forme 
hullet i æggeskallen. På Humor-klinikken var laboranterne derimod no-
get skeptiske over, om det var en teknik, der rent faktisk forbedrede 
resultaterne, og i så fald mente de, at laserteknik formodentlig var at 
foretrække, på trods af at de indtil videre havde anvendt syre.  

Da jeg fulgte arbejdet på Humor-klinikkens laboratorium, var de 
ved at lukke det ned inden jul, og derfor havde de ikke så mange pati-
enter. Til gengæld havde de på Service-klinikken en uge, som de be-
skrev som den travleste i klinikkens historie. Mit besøg faldt sammen 
med, at der var mange behandlinger herunder flere TESE/PESA, ICSI 
                                                 
178 Se dansk: Lov nr. 460 af 10. juni 1997, Kapitel 3 § 15, og se svensk: Lag 
(1991:115) ändring införd: t.o.m. SFS 2005:39 3§. I følge 5 § kan denne periode for-
længes af Socialstyrelsen i særlige tilfælde.  
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og AHA, samtidig med at de var i gang med at afprøve nye medier, der 
krævede lidt andre rutiner, end de var vant til.  

Inde på Humor-klinikken havde de skærme til nogle af deres mi-
kroskober. De gjorde det muligt at se de iterative intra-aktive handlin-
ger, der foregik mellem æg, sæd, embryoner, mikroskop, pipetter og la-
boranten. Det var ikke muligt på Service-klinikken hvor jeg udelukken-
de fulgte med i, hvordan laboranterne bevægede sig rundt i laboratori-
et. Da de havde meget travlt, var det mest hensigtsmæssigt, at jeg under 
mit ophold på Service-klinikkens laboratorium, sad i et hjørne og fulgte 
med i, hvad der foregik.  

En af dem spøgte derfor med, at det måtte se pudsigt ud at se 
dem springe rundt, som om det var en anden babyfabrik og tage æg ind 
og ud af inkubatorerne. Som udenforstående gjorde dette det ikke 
mindre interessant. For det synliggjorde betydningen af deres gængse 
rutiner og deres teamwork, både internt i laboratoriet og med resten af 
klinikkens personale. Det gav samtidig forskellige former for indblik i 
de dilemmaer og valg, der finder sted under håndteringen af embryo-
nerne. I det følgende tager jeg derfor udgangspunkt i de dilemmaer, der 
er knyttet til nedfrysning og valg af antal af embryoner. Det er valg, der 
foregår i samspil mellem patienter, læger, embryoner og laboranter.  

 Valg af embryoner 

”Hun har aldrig set en sædcelle. Hun skal ikke have lagt mere end et op...”. 
Kommentaren er humoristisk, men alvorlig ment, og kommer fra en af 
lægerne under et morgenmøde på Humor-klinikken. Den kvindelige 
patient, der er tale om, er forholdsvis ung, og derfor er kommentaren 
relevant. Hendes chance for graviditet er god, og chancen for en tvil-
lingegraviditet er stor, hvis hun får sat to embryoner tilbage.  

På Humor-klinikken havde de, i den periode jeg var der, oplevet 
en række flerfoldsgraviditeter herunder trillinge- og tvillingegraviditeter. 
Blandt patienter og personale var der dog mange forskellige opfattelser 
af den øgede frekvens af tvillingegraviditeter, der findes ved anvendel-
sen af assisteret befrugtning. Nogle fandt det positivt. Det gav parret 
mulighed for at få den familie med to børn, de ønskede sig, på én gang. 
Andre var bekymrede for de risici, der følger med, både for kvinden, 
men særligt for børnene, der ofte bliver født tidligere. Derudover spil-
lede spørgsmålet om, hvordan familierne klarer sig efterfølgende, med 
tvillinger også ind. Det var ikke entydigt, at patienterne drømte om at 
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få tvillinger, men mange gjorde. Nogle gik til og med så langt, at de ef-
terspurgte at få lagt flere befrugtede æg op, pga. drømmen om at få fle-
re børn på en gang: 

”På Humor-klinikken følger jeg med Poul, der er læge. I dagens program er vi 
kommet til de patienter, der skal have lagt æg op. Han forklarer til det par, der er 
inde, at der i alt var tre befrugtede æg. To af dem lægger de op i kvinden, og et er 
blevet frosset. Manden spørger, hvad hvis de vil have lagt tre op. Poul forklarer, at 
det vil de ikke gøre. Manden siger spørgende, ”det bestemmer I vel ikke”. Poul un-
derstreger, at det gør de, og at Sundhedsstyrelsen fandt ud af, at der var for mange, 
der fik trillinger, og at det medførte nogle meget problematiske graviditeter og risici 
for børnene. Derfor er det kun i særlige tilfælde, man lægger tre op. Han siger, ”Nu 
laver vi tvillinger i stedet”. Manden prøver at argumentere med, at de har tre værel-
ser i overskud. Sygeplejersken Gitte siger spøgende, at de da bare kan købe en stor 
hund, og Poul svarer igen, at det vigtige ikke er, hvor mange værelser de har, men 
hvor mange badeværelser de har, særligt hvis det bliver piger. Jeg kan ikke lade være 
med at være fascineret over, hvordan Poul og Gitte i deres spøgende tone formår at 
problematisere mandens ønske om, at hans kone, der er relativ lille, helst skulle ha-
ve trillinger.” 

På Humor-klinikken var det normalt almen praksis, at kvinden fik lagt 
to embryoner op. Inden da havde lægen dog ved en af de tidligere be-
søg spurgt til, om de var interesserede i, at der blev tvillinger. Hvis par-
ret ikke ønskede dette, nøjedes man med at lægge et embryon op. Der 
var dog patienter, hvor lægen havde vurderet, at kvinden enten var for 
lille til at bære en tvillingegraviditet, eller var så ung, at sandsynligheden 
var meget stor for, at hun blev gravid, og derved også gravid med to. 
Det var dog ikke almindeligt at diskutere spørgsmålet om indsættelsen 
af tre embryoner, som det kom til udtryk i ovenstående eksempel, og 
som lægen påpeger, siger Sundhedsstyrelsens vejledning, at der kun i 
særlige tilfælde må opsættes mere end to befrugtede æg179. Det gør man 
kun, når der er tale om nedfrosne embryoner. Det skyldes, at trillinge-
graviditeter bliver betragtet som meget risikofyldt, både for kvinden og 
børnene. 

Ovenstående eksempel viser dog, hvordan patienter i deres per-
formativitet kan gå ind og efterspørge muligheden for at få flere børn 
på en gang. På klinikken var der en del diskussioner om de risici, der er 
forbundet ved flerfoldsgraviditeterne, fødslerne og de øgede risici som 
børnene udsættes for. Der var dog ikke nogen fælles politik på feltet på 

                                                 
179 Se Sundhedsstyrelsen, ”Vejledning om kunstig befrugtning og anden reproduktionsfremmen-
de behandling, Til landets læger”, afsnit 27.  
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klinikken. Det var derfor en beslutning, der blev taget i samspil mellem 
den enkelte læge og patienterne. Signe, der er læge, forklarer, hvilke 
overvejelser de/hun har haft om tvillingegraviditeter: 

”I starten i hvert fald i Danmark, var man ikke så bange for at lægge 
tre op. Siden har det rykket sig, og så var anbefalingen to. Og nu er 
vi begyndt og gå ned og måske kun at lægge et op. Og grundlaget 
for det har jo været, at vi meget gerne vil undgå flerfoldsgraviditeter. 
Frem for alt skal vi undgå trillinger. Og det er selvfølgelig pga. risiko-
en for for tidligt fødte børn, og deraf følgende komplikationer og risi-
ko for, at børnene ikke er sunde og raske. Men tvillingegraviditeter er 
vi heller ikke glade for, og tvillingefrekvensen er afhængig af kvin-
dens alder, og hos de unge kan den være ret høj, helt op til 30 - 40 
%, og det mener vi faktisk, er en bivirkning. Vi er helt klar over, at 
parrene vil se det som en stor gave at gå hjem med to børn i maven. 
Og det vækker selvfølgelig lidt modstand, når vi begynder at snakke 
om kun at lægge et æg op. Og det kan også være i modsætning til, 
at vi så siger, at hvis der er overskydende æg, så kan vi lægge dem i 
fryseren. Nå ja siger de, men de må jo kun ligge i to år, og da man 
kun har mulighed for i offentligt regi at blive hjulpet til at få et fælles 
barn, i hvert fald i hovedparten af Danmarks amter, så vækker det 
lidt modvilje, når man begynder at tale om et æg.”  

Signe forklarer, at der i hendes øjne er en række gode grunde til at 
mindske tvillingefrekvensen. Hun ser ikke tvillinger som entydigt posi-
tivt, fordi det kan føre til de nævnte komplikationer. Samtidig ser hun 
problemet, at parrene ofte ønsker sig mere end et barn, og det er der 
begrænsede muligheder for i det offentlige system, hvilket skyldes, at 
de befrugtede æg kun må opbevares i to år.  

Hun antyder herved, at en af grundene til at den almene praksis 
fortsat er at lægge to befrugtede æg op i kvinden, er patienternes store 
ønske om at få flere børn ud af deres behandlingsforløb. Der er dog 
situationer, hvor de går ind og fraråder, at der lægges to æg op, eller 
helt enkelt vælger kun at lægge et befrugtet æg op. Det gør de fx, hvis 
kvinden er lille, ung eller der er andre komplikationer. På trods af at 
der ikke findes et lige så tydeligt politisk pres i Danmark på at ændre 
tvillingefrekvensen, så forekommer der performative skabelser, der fo-
kuserer på dette spørgsmål.  

På Service-klinikken i Sverige stod de derimod overfor et politisk 
pres, der havde ført til en overenskomst blandt fertilitetslægerne om, at 
de skulle have tvillingefrekvenserne nedsat af frivillighedens vej. I Sve-
rige havde det været på tale lovgivningsmæssigt at sikre, at der kun blev 
lagt et embryon op. Inden dette blev gennemført fik klinikkerne først 
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mulighed for at få tvillingefrekvensen ned. Det gør man ved at være 
mere strategiske, når lægen vælger, hvem der får lagt et eller to embry-
oner op. Beslutningen tages med udgangspunkt i embryonernes kvalitet 
og kvindens alder180.   

På Service-klinikken var man dog skeptisk overfor det politiske 
pres, som havde fået dem til på klinikken at ændre praksis. En faktor 
var overvejelserne over om den generelle graviditetsrate ville gå ned, og 
at de derigennem ville forringe patienternes muligheder for at få børn. 
Det var dog ikke et hovedargument for Bertil, der er læge på klinikken. 
Det, han fandt problematisk var, at de risici, som blev knyttet til tvillin-
gegraviditeter i form af en øget frekvens af handikappede børn og 
komplikationer under graviditeten, var overdrevne. Bertil mente, at 
grunden til debatten i Sverige var de samfundsøkonomiske argumenter, 
der handlede om, at tvillingegraviditeter og fødsler er mere kostbare. 
Han mente, at man glemte patienternes ønske og længsel efter at blive 
en familie:  

”Der synes jeg, man har taget et lidt for stort hensyn til samfundets 
økonomiske argumenter på bekostning af et par, der har svært ved 
at blive gravide, som desuden almindeligvis er noget ældre, og som 
vil have en familie. En familie er ikke mor, far og barn, en familie er 
mor, far og helst to børn, - først dér er man en rigtig familie. Det er 
den almindelige opfattelse, og mange af de her par ved, at de har 
svært ved at få børn, og for dem er det ikke lige så let at sige, at man 
ikke vil have tvillinger, for der har man fået hele sin familie på en 
gang.”  

For Bertil handlede det om, at en tvillingegraviditet ville gøre det mu-
ligt for parrene at få den familie, som de drømmer om. Et barn er ikke 
nok, - for normen for en rigtig familie er, som han siger, at der skal væ-
re en far, mor og mindst to børn181. Først på dette tidspunkt er man en 
rigtig familie. 

                                                 
180 På Nordic Fertility Society’s Webside http://www.nordicfs.org 
/report_sweden_prev.html beskriver Julius Hreinsson presset på single embryo se-
lektionen som følger: ”The new legislation further emphasises the importance of single embryo 
transfer and calls for the use of two embryos for transfer only in exceptional cases. The medical pro-
fession has the responsibility of recommending criteria for single embryo transfer under a trial period 
to adjust procedures in all clinics to these more strict rules and to maintain the possibility of transfer-
ring two embryos to a selected group of patients. IVF-clinics are now working on these issues and as 
a result the proportion of single embryo transfers in Sweden is increasing dramatically.” 
181 Familienormen baseret på to eller flere børn som Bertil beskriver, understreges i 
rapporten: “Barnfödandet i fokus: Från befolkningspolitik till ett barnvänligt samhälle”, Ds 
2001:57, som er udarbejdet af Regeringskansliet/Socialdepartementet (2001:65-67). 
Her udtrykker unge, at de ønsker en familie bestående af to eller tre børn.  
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På trods af at de faktisk i Sverige har muligheden for at fryse de 
befrugtede æg i op til fem år, så er Bertil negativt indstillet til det politi-
ske pres, der medfører, at man på klinikken ikke kan tilbyde mulighe-
den for at den fuldendte familieforøgelse sker på en gang.  

På Service-klinikken eksisterer der hermed en narrativ, der byg-
ger på, ikke blot at skabe børn og at skabe børn sikkert uden bivirknin-
ger, som Signe fra Humor-klinikken argumenterer for, men også at 
skabe og reproducere kernefamilien. På trods af at dette er en stærk 
norm i det svenske samfund, så har de samfundsøkonomiske argumen-
ter og de medicinske vurderinger under anvendelsen af teknologien 
medført, at de på Service-klinikken har måtte udvikle en ny performa-
tiv praksis. 

Spørgsmålet om muligheden for tvillingegraviditeter åbner med 
andre ord op for forhandlinger om natur/kultur-distinktionen. For det 
første får opfattelser af, om en familie inkluderer mere end et barn en 
betydning. For det andet indgår argumentet, at kvinden og børnene ud-
sættes for unødige risici. For det tredje kan samfundsøkonomiske ar-
gumenter spille ind, og for det fjerde kan overvejelser om, hvilke kon-
sekvenser det får for en familie at få tvillinger, have betydning. Pro-
blemstillingen er med andre ord kompleks.  

Da teknologien tidligere har ført til flerfoldsgraviditeter i langt 
mere udpræget grad end i dag, fordi man lagde flere befrugtede æg til-
bage, så er det et brud, man ved indførelsen af teknologien måtte leve 
med. Med de forbedrede succesrater og en viden om, at succesraterne 
kan fastholdes, har dette ført til performative ændringer i Danmark og 
særligt Sverige.  

Eftersom befrugtede æg kan fryses ned, kunne der dog også 
komme ”tvillinger” uden at udsætte hverken kvinden eller børnene for 
de risici, som er koblet op om en flerfoldsgraviditet. Håndteringen af 
overskydende embryoner herunder nedfrysning af dem, åbner dog op 
for andre spørgsmål, som jeg vil rette mig mod nu.  

Nedfrysning af embryoner, håndtering af spild og 
slægtskab 

”Det er en af de dage, jeg følger sygeplejersker og jordemødres arbejde på Service-
klinikken, og jeg har fået lov til at følge med sygeplejersken Malena, der skal in-
formere et privatbetalende par, der er kommet til klinikken for første gang, og derfor 
skal have information og have en journal. For at forklare hvordan en behandling 
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går til, anvender hun en informationsfolder med en lille tegneserie over, hvordan be-
handlingen forløber. Hun forklarer, hvordan man stimulerer æg op og tager æggene 
ud og fortæller, at hvis der er nogle, der er rigtig fine, så kan man fryse dem ned, og 
så kan man få tvillinger med mellemrum. Parret ser overraskede ud. Manden er  
ikke svensk og udbryder på engelsk noget lignende ”thats like playing God”. De er 
begge overrasket over, at det kan lade sig gøre, og at skabelsens udvikling kan sæt-
tes i stå og i gang igen. De virker samtidig positive og forventningsfulde. Hans ud-
brud handler mere om, at de ikke kender til teknologiens nuværende muligheder, og 
de ender med at vælge at købe en treforsøgspakke og beslutter sig for at starte be-
handlingen med det samme”.  

Mens jeg opholdt mig på klinikkerne, var det den eneste gang, jeg hørte 
nogle overveje den tidsforskydning der sker i skabelsen under nedfrys-
ning af embryonerne. Det kom bag på mig, fordi tidsforskydningerne, i 
fx USA har ledt til en række diskussioner omkring hvem de nedfrosne 
embryoner tilhører182. Samtidig er det en af de teknologiske mulighe-
der, der tydeligvis nedbryder natur/kultur-distinktionen. Da jeg spurgte 
Ulla, der er laborant på Humor-klinikken, hvordan de udvælger em-
bryoner til nedfrysning og hvordan hun ser på teknologien, svarede 
hun meget typisk: 

”Ulla: Der er nogle, vi godt kan lægge op, som ikke kan fryses, for 
fryseproceduren er meget hård ved æggene. Vi ved, at blastomerer-
ne183 skal være ensartede for at kunne tåle den fryseprocedure. Det 
ved vi af erfaring simpelthen, for nogen gange så har vi dårlig sam-
vittighed over at smide folks..., det er folks børn ik,' og hvis det er 
nogle patienter, som vi ved har haft en længere behandling, og så 
har man så nogle pæne æg, og nogle ikke pæne æg, og så nænner 
man ikke at smide de sidste æg ud, fordi man synes, vi kan jo godt 
fryse dem ned. Men de overlever ikke. Så nu nænner vi det godt, 
fordi nu ved vi det simpelthen af erfaring, at de grimme æg de kan 
ikke tåle det. Og så er det jo at bilde folk noget ind at putte dem i fry-
seren.  

Stine: Så det er kun æg, som I ved kan klare det? 

Ulla: Ja, og så er det alligevel kun halvdelen af dem, der overlever. 

                                                 
182 En af de situationer, der er blevet diskuteret i medierne, var et amerikansk par 
Mario og Elsa Rio, der i 1984 døde ved en flyulykke. De efterlod sig cryopræservere-
de embryoner i Queen Victoria Medical Center i Melbourne. De nedfrosne embryo-
ner rejste en række spørgsmål som: Kan embryoner arve, og hvem skulle i så fald evt. 
bære graviditeten? Se Gallagher (1987:139)  
183 Blastomerer er betegnelsen for de celler, som embryonet består af. Er det et fire 
cellet embryon har det fire blastomerer, der skal være af nogenlunde samme størrelse.  
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Stine: Hvordan har du det så med at æggene bliver nedfrosset der er 
sådan et tidsspring, tiden ændrer sig? 

Ulla: Ja, det har jeg det fint med. Jeg synes, det der med at det er 
tvillinger med to år imellem, det synes jeg jo ikke rigtigt holder, fordi 
hvis man går tilbage i kvindens dannelse, så er alle hendes æg lavet 
i fosterstadiet. Vi har en vis mængde æg, der alle sammen er lavet 
på en gang, og så bliver de så skudt af engang om måneden. Så 
kan de få to børn ud af en behandling, så synes jeg det er fedt for 
dem, eller tre eller fire. Det har jeg ingen problemer med.”  

For Ulla er forskydningen af tid ikke noget, hun har fundet mærkvær-
digt, eftersom denne tidsmæssige forskydning allerede findes i kvindens 
krop, hvor alle æg allerede dannes i fosterstadiet. For hende gør det in-
gen forskel, hvornår ægget bliver befrugtet, og at celledelingsprocessen 
bliver standset over nogle år. Ved hjælp af sin forklaring normaliserer 
hun nedfrysningen af embryonerne med hjælp af naturaliseringsdiskur-
sen, ved at sidestille processen med udviklingen af kvindens krop.  

Med andre ord ser hun ikke den store forskel på, om der er tale 
om, at ægget ligger i kvindens æggestok, eller om det i befrugtet tilstand 
ligger i en frysetank. Derimod finder hun det, med udgangspunkt i pa-
tienternes perspektiv, positivt at disse befrugtede æg kan anvendes, ef-
tersom det forøger chancen for, at parret kan få et eller flere børn.  

I dette tilfælde bliver det befrugtede æg lig med kvindens æg i 
tidsmæssig forstand. Det skyldes, at det muliggør, at kvinder, der har 
været hormonbehandlet, har mulighed for at få flere børn, uden at 
skulle igennem en ny stimulering (på Humor-klinikken sætter de i 
modsætning til på Service-klinikken æggene tilbage i en cyklus, hvor 
kvinden ikke får hormoner).  

For Ulla lå det problematiske i forhold til de scenografiske ram-
mer, som lovgivningen gav dem på klinikken for nedfrysning, et helt 
andet sted, nemlig i forhold til den to års grænse, som der er sat lov-
givningsmæssigt i Danmark. Hun fortsatte derfor med at argumentere 
for, at embryoner kan opbevares længere end to år:  

”Jeg synes, at det er lidt synd, at loven siger, at vi ikke må beholde 
dem længere. Jeg sidder lige nu og rydder op i æg fra år 2001, og 
jeg skal smide 40 patienters æg ud, fordi de falder for aldersgræn-
sen, (...) og det synes jeg er mange.” 

Stine: Hvordan har du det med at skulle smide embryoner ud? 
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Ulla: Det skal jeg jo. Jeg synes det er lidt synd for patienterne, og 
tænk hvis man kunne bortadoptere dem, ligesom man kan bortadop-
tere børn ik’. Det synes jeg, er en god idé.” 

Med tanke på patienterne finder Ulla det trist, at patienterne kun kan 
have deres embryoner i fryseren i to år. Problemet med dette tidsrum 
er, at har parret fået et eller to børn gennem behandlingen, men stadig 
har embryoner i fryseren, så er det tidligt at forsøge at opnå en ny gra-
viditet inden for tidsfristen. I Ullas daglige følelsesmæssige arbejde med 
liv bliver det mærkværdigt og modsætningsfyldt, at den scenografi og 
koreografi, som lovgivningen er med til at forme, samtidig er med til at 
skabe en stor del spild og overskudsembryoner, der ender med at blive 
destrueret. Dette skyldes dog ikke blot den korte tidsmæssige grænse 
for opbevaring af embryonerne, men samtidig at embryoner i modsæt-
ning til fx æg, er koblet til en mand og en kvinde. Selvom tidsfristen for 
opbevaring af embryoner var længere på Service-klinikken og ifølge 
personalet passede godt med det tidsrum, som der var behov for, så 
havde de også overskydende embryoner. For Ulla var  en mulig løsning 
på dette, at man donerede dem, eller hvad hun beskriver som ”bort-
adoptere” dem.  

Lisbeth, der er læge på Humor-klinikken, udtrykte samme hold-
ning på poetisk vis. Følgende ”digt” er som det forrige et direkte citat, 
blot sat op og læst skævt, som var det et digt: 
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Det er jo potentielle liv vi smider ud….  

Taler vi om ægdonation og 
sæddonation, så kunne man spørge sig 
selv, når man smider æg ud, om man i 
stedet kunne adoptere et embryon. 

 

Det kan man jo ikke i dag,  
der kan man enten modtage sæd eller 
modtage et æg. Og enten sæden eller 
æg skal være fra den genetiske mor 
eller far. 

 

Og hvis man nu har de børn, man 
gerne vil have, 
og æg i fryseren,  
så kunne det da godt være at man 
kunne adoptere det lille barn der,  
eller det lille embryon der. 

 

Du undgår hormonbehandling          
og alt muligt andet,  
det er bare at tø det op                      
og putte det op ik´ ... 

 

Tror du, det ville være noget som..?  

Det vækker jo altid meget modstand 
ik´, og det er jo noget frygtelig noget, 
for vi kan alle mene noget om det.  

 

 

 For det er jo noget med livet og livets 
skabelse, det skaber altså et eller 
andet, der går i gang. "Det lille barn 
har jo hverken sin far eller sin mor!"  

Jeg ved det ikke, jeg tror måske, ad åre 
måske… 

 

Hvordan har du det med, at I smider 
embryoner ud? 

Det har jeg det selvfølgelig ikke godt 
med, det har jeg det ikke godt med. 
Det er jo potentielle liv, vi smider ud.  

 

Du ser det som potentielle liv allerede fra… 

Ja, det er jo så lidt selvmodsigende,  
at jeg siger, at nu ligger det der på is,  
og det er jo ingenting vel,  
men det er jo noget med, 
at det kunne være blevet til noget ik’.  

 

Det er det der med, 
at man ved hvor meget det betyder 
socialt og psykisk,  
det at få et barn.  
At det kunne være med til at blive til 
et barn. Og det vil jeg gerne hjælpe 
nogle mennesker til. 
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Læser man Lisbets betragtninger skævt som et digt, træder de følelser 
som arbejdet med og skabelsen af liv er knyttet til, tydeligt frem. I dig-
tet gentages æg, sæd og embryoner adskillige gange. Hvor æg og sæd er 
noget der doneres, så får embryonet en væsentligt anderledes position. 
Det bliver ikke doneret, men adopteret, og fremstår på trods af dets 
stadie som celler, metonymisk set nærmere muligheden for at være et 
potentielt barn. Det er dog ikke blot kønscellerne, der bliver gentaget, 
et liv og livets skabelse går ligeledes igen flere gange i digtet. For det 
handler om, at det jo er potentielle liv, som de smider ud. Liv, der kun-
ne blive til noget, som kunne hjælpe par, der ønsker et barn. Hvis par-
ret ikke er stærkt bundet af de eksisterende slægtskabskonstruktioner, 
kunne de blive forældre på den måde, og det vil Lisbeth gerne hjælpe 
dem til. 

I digtet indgår et spørgende kor i form af min interviewerstem-
me. Da jeg deltager i skabelsen af digtet sammen med Lisbeth, er det 
blot anden gang, jeg er blevet præsenteret for ideen om, at embryoner 
kunne doneres. Selvom jeg allerede havde været på klinikken en måned 
og vidste, at embryonerne blev destrueret, var tanken om muligheden 
for embryondonation ikke faldet mig ind.  

Under mine følgende interview både med andet personale fra 
Humor-klinikken og Service-klinikken blev det tydeligt, at jeg ikke var 
den eneste, der ikke havde tænkt over det. Gitte, der er sygeplejerske 
på Humor-klinikken og som ikke fandt hverken æg eller sæddonation 
mærkeligt, udtrykte fx spontant, at det lød som ”fagre nye verden”184.  

Da jeg interviewede Bertil, der er læge på Service-klinikken, og 
spurgte til hvad han mente om, hvis det blev muligt at donere de over-
skydende embryoner, ændrede han, som Ulla og Lisbeth betegnelsen til 
”bortadoption”. Det biologiske slægtskab og embryonets ændrede sta-
tus spillede i hans øjne ligeledes en rolle for, hvordan det kunne betrag-
tes. Grundlæggende havde han dog ikke noget imod tanken, men men-
te, at det kunne blive svært at finde psykologiske modeller for dono-
rerne til at håndtere donationen. 

”Jeg synes, at rent principielt kan jeg se, at det kan være en fordel, 
at man kan adoptere og bære en graviditet, men jeg kan forestille 
mig komplikationer i forhold til donatorerne, - følelsesmæssige kom-

                                                 
184 ”Fagre nye verden” er en science fiction der belyser teknologiske fremtidsmuligheder 
der skaber et andet samfund. Bogen er en klassiker og har skabt udtrykket – fagre nye 
verden..., se Huxley (1998)  
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plikationer. Jeg tror, det kan være svært at finde psykologiske 
modeller, at finde de par, der kan være donorer.” 

For Bertil handler spørgsmålet hovedsageligt om, hvorvidt der er par, 
der ønsker at donere deres embryoner og i så fald, hvordan man kan 
skabe psykologiske modeller, der kan gøre det muligt for de kommen-
de forældre og barnet psykologisk at etablere en relation. Han mener, 
at det vil kræve nye former for psykologiske performances, som man 
ikke tidligere har haft anvendt, fordi det på klinikkerne handler om at 
skabe biologisk set egne børn.  

På trods af at assisteret befrugtning netop skaber en scenografi, 
hvor slægtskab ontologisk kan koreograferes på andre måder, så an-
vendes teknologien ofte ved at mime naturen. Herved sættes der græn-
ser for, hvem der kan få hjælp. Eftersom biologisk slægtskab er det, der 
defineres som ”mest naturligt”, så er den iterative perfomativitet byg-
get op herom.  

For laboranten, der oplever modsætningen mellem at arbejde for 
at skabe potentielle liv, der efter to år kan risikere at skulle destrueres, 
kan betydningen af slægtskab miste den centrale betydning. Normalise-
ring gennem naturaliseringsdiskursen brydes med andre ord. Samtidig 
med at diskursen i første omgang, når et par kommer og ønsker sig 
børn, spiller en vigtig rolle for både personale og patienter, så opstår 
der andre mulige måder at forstå og forhandle natur/kultur-
distinktionen under de iterative performances.  

Deltagelsen i udformningen af digtet var en af de episoder, hvor 
jeg selv fik synliggjort mine egne naturaliseringer af biologisk slægtskab 
og måtte stille mig selv spørgsmålet, hvorfor embryodonation betragtes 
som illegitimt, når ægdonation, sæddonation og adoption er mulig? 
Hvorfor kan man ikke anvende embryonerne, når man kan destruere 
dem?  

Den eneste grund til ikke at udføre embryodonation, der ikke 
kræver anden teknologi end den, der er i brug i dag, er at det vil være et 
grundlæggende brud med performancen, der er koblet til biologisk 
slægtskab og hele naturaliseringen af teknologien.  

Brud på biologisk slægtskab synes herved at være et af de mest 
radikale brud på den hegemoniske normalisering ved hjælp af naturali-
seringsdiskursen. For personalet opstår bruddet på grund af det følel-
sesmæssige engagement, som de oplever i relation til skabelserne. På 
Humor-klinikken medfører de eksisterende modsætninger, som de skal 
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arbejde med, at de på den ene side kæmper for embryonernes skabelse 
for muligvis at skulle destruere dem efterfølgende. Det fører til en fø-
lelsesmæssig koreografi, der ender med at være dybt modsætningsfyldt. 
Det skyldes, at de cryopræsereverede embryoner, som kunne betragtes 
som værende ”bare cellemateriale”, på dette tidspunkt har været defi-
neret som mulige børn. Det er præcis denne modsætning og det svære 
følelsesarbejde, som lægen Lisbeth i digtet forsøger at understrege og 
som fører til, at laboranten Ulla sættes i en situation, der bryder med 
hendes forståelse af slægtskab.  

Selvom embryodonation skaber den slægtskabsmæssige symme-
tri mellem barn og forældre, som der lægges vægt på på Service-
klinikken, er det ikke en teknologi som man her er imødekommende 
overfor. Set i lyset af at biologisk slægtskab til daglig bliver mindre 
problematiseret på Service-klinikken, fordi de ikke har mulighed for at 
arbejde med donerede æg eller sæd, så er det måske ikke så mærkeligt, 
at ønsket rejses på Humor-klinikken.  

Muligheden for at forhandle det biologiske slægtskabs betydning 
synliggøres ved, at teknologien er tilladt i andre lande som fx USA og 
Spanien 185. I den nuværende lovgivning er embryodonation dog ulov-
lig i både Danmark og Sverige. Her er det centrale princip begge steder, 
at embryonerne følger specifikke kroppe, som de har mindst én gene-
tisk kobling til. Har embryonet ikke en tilknytning til den kvindekrop, 
det lægges tilbage i, så har det tilknytning til hendes mand/kæreste.  

I det følgende afsnit vil jeg følge tilbagelægningen af embryoner 
til kvindens krop. 

                                                 
185 For USA se fx National Embryo Donation Center: 
http://embryodonation.org/index.php, Southwest Florida Embryo Donation Pro-
gram: http://www.dreamababy.com/embryo-donation.htm For Spanien se Instituto 
Marques: http://www.institutomarques.com/seccion.asp?idseccion=401 I USA har 
der ifølge CBS News den 28 juli 2005, fundet 84 ”embryoadoptioner” sted. I USA kaldes 
børnene ”snowflake children”. De er blevet del af diskussionen om embryoner må an-
vendes til stamcelleforskning, som Bush er stærkt imod. I Bushes argumentation mod 
stamcelleforskning anvender han ”snowflake children” til at understrege, at embryo-
ner er liv. En del af de børn der er blevet til under embryodonation, er blevet det bl.a. 
pga. politiske og religiøse overvejelser. I Spanien er det yderst få donationer, der har 
fundet sted. Den første graviditet blev nævnt i the Guardian 28 februar 2005 i artik-
len ”Spanish IVF 'adoption' scheme wins Catholic blessing”. I artiklen udtrykker Father 
Oreste Benzi fra den katolske organisation Pope John XXIII Association, at de støt-
ter embryo-donation, og ser det som en redning af liv. Derfor nævner artiklen, at fle-
re italienske par har meldt sig som forældre til kommende ”adopterede embryoner”.  
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Skabelsen af graviditeter 

”Det er vældigt seriøst derinde, det er næsten lidt andagtsfuldt, når 
man står derinde med den her lille skål, hvor kateteret ligger, og det 
er fuldstændig stille derinde. Man kan næsten høre en nål falde til 
gulvet. Det er lidt som en andagt, det er noget specielt, det er det.” 

Sådan beskriver sygehjælperen Lina fra Service-klinikken, hvordan hun 
oplever stemningen, når de befrugtede æg skal lægges tilbage i kvindens 
krop. Ægoplægningen finder sted i operationsrummet, hvor de samme 
sterilitetskrav gælder som under operationen. Selvom kvinden under 
den normale procedure ikke er bedøvet, så er der, som Lina beskriver, 
helt stille. Lægen arbejder koncentreret og så hurtigt som muligt, så 
de(t) befrugtede æg ikke skal befinde sig uden for inkubato-
ren/kroppen i særlig lang tid.  

På trods af at operationsrummet scenografisk set er det mest 
tekniske/medicinske og sterile rum, som patientparret kommer til at 
opleve, så er den performativitet, der finder sted, organiseret omkring 
det andagtsfulde, hvilket er nært beslægtet med eftertænksomhed og 
religiøsitet. Hvor operationsrummet under æg - og sædudtagning har 
en funktion af højteknologi og sterilitet, der har til formål at skabe 
tryghed og tro for patienten, så sættes troen og håbet i højsædet under 
den andagtsfulde performance ved ægoplægningen. Det er en perfor-
mativitet, der reflekterer den samme form for intertekstualitet, man så i 
beretningen om den moderne queer jomfru Maria, jeg indledte ægka-
pitlet med.  

Selve ægoplægningen er blot en del af de rutiner og den perfor-
mativitet som foregår, der også inkluderer, at patienterne som under æg 
og sædudtagning får et eget værelse, hvor de kan opholde sig efter op-
lægningen. Inden parret kommer ind i lokalet hvor ægoplægningen fin-
der sted, har de meddelt deres personnumre til laboranten. I samspil 
med læge og laborant besluttes det, om kvinden skal have lagt et eller 
to embryoner op. Det er en beslutning, der tager hensyn til både em-
bryonernes kvalitet og kvindens alder. Sidst men ikke mindst skal pati-
enterne som den sidste sikkerhedsforanstaltning oplyse deres person-
nummer, der er koblet til skålene, som de befrugtede æg befinder sig i.  

For mig var denne andagtsfulde stemning under ægoplægningen 
på Service-klinikken meget overraskende, fordi manuskriptet, som blev 
fulgt, var anderledes end på Humor-klinikken. Her anvendte lægerne 
og sygeplejerskerne også forskellige performative elementer til at etab-
lere tro og håb. Men i stedet for at være stille, indeholdt de ofte en stor 
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portion humor. Tro og håb kunne fx etableres ved at lægen sagde ”nu 
kommer guldægget”.  

Lægen Poul henviste spøgende til en anden læge han kendte ved 
at sige, at han plejer at fløjte de to første strofer af skæbnesymfonien, 
hvorefter Poul selv begyndte at gøre det samme. Eftersom de befrug-
tede æg af laboranten bliver lagt ind i en luftboble i kateteret, så er det 
muligt at se luftboblen på ultralydsscanningsbilledet. Poul anvendte 
derfor ofte dette til at tage et billede og sige noget til patienterne som: 
”Se her, nu er du en lille smule gravid. Jeg tror det bliver to rødhårede med kollik”. 
På trods af at man reelt ikke kan se æggene på billedet, og at kvinden 
ikke er gravid, blot fordi det befrugtede æg er i hendes livmoder, så er 
det med til at forme forestillinger, håb og drømme om, at en graviditet 
er i gang. I mine øjne kan man se det som en anden måde at performe 
mirakeldiskursen. 

Som afslutning på Humor-klinikken fik kvinderne dog også be-
sked på at blive i ca. en ½ time efter ægoplægningen. Det var også et af 
de tidsrum, hvor sygeplejerskerne havde mulighed for at give parret de 
sidste informationer inden de 14 dages ventetid, førend de skulle have 
taget graviditetstest. På trods af at ægoplægningen kan performes som 
noget stort, så fortæller Gitte, der er sygeplejerske, at det i praksis som 
personale kan føles noget samlebåndsagtigt: 

”Hvis du har otte par, så er det lidt samlebånd. Ha ha... men selvføl-
gelig så kan vi alle have gode og dårlige dage og nogle gange tænke 
åh nej, ikke otte i dag. Men hvis man vender den rundt og tænker og 
virkelig sætter sig ind i, hvordan det er at være par i lige det øjeblik, 
og få lagt æg op, så er det jo noget virkeligt stort. Det tror jeg er 
sundt at være opmærksom på, også selvom det går lynhurtigt. Når 
man ser ægoplægningen, så er det faktisk ingenting, og sådan siger 
parrene også, ”Nå ja, det er bare ind og nogle gange skal vi oven i 
købet ikke have noget medicin efterfølgende”. Men stadigvæk ven-
der jeg den rundt og tænker på, hvordan det er at være par, som har 
knoklet i så lang tid, til at nå lige præcis det her. Så er det noget rig-
tig, rigtig stort.” 

Gitte beskriver, at hun for at kunne skabe en stemning der passer til 
situationen, skal udføre en vis form for følelsesmæssigt arbejde. Det er 
et arbejde, der bygger på kendskabet til de reelle multiple og besværlige 
skabelsesprocesser, som parret har været igennem, inden de når til sel-
ve ægoplægningen. Selvom både sygeplejersker og læger er engagerede, 
så kræver denne situation også en del følelsesarbejde for at fastholde 
det specielle i ægoplægnings situationen. 
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På begge klinikker var der en række performative praksisser, som 
var etableret omkring skabelsen. Det er skabende praksisser, som både 
scenografisk og performativt kommer til udtryk på forskellige måder. 
Følelser spiller både for patienter og for personalet en central rolle i 
den ontologiske koreografi. For patienterne spiller etableringen af tro 
og håb en særlig rolle, eftersom de efterfølgende to uger går med at 
vente på, om en graviditet er opstået eller ej.  

Flere af de par, jeg interviewede, beskrev de to uger som værre 
end hormonbehandlinger og scanninger186. Det er på 14. dagen, at der 
er stor sandsynlighed for, at parret ”bliver stemt hjem”, som jeg allere-
de har beskrevet via Anne og Peters beretning. For andre viste de 14 
dages ventetid at have resulteret i graviditet.  

Skabelse af et barn, skabelse af for mange... 

HCG- tal som tegn på graviditet 

”Kl. er 14.00, og en af sygeplejerskerne kommer i tanke om, at svarene på patien-
ternes blodprøver angående deres HCG tal må være kommet. HCG tallet er en in-
dikation for, om kvinden er gravid og kan til en vis grad sige, om der er tale om 
tvillinger. Sygeplejersken tjekker på computeren og kan ikke lade være med at 
kommentere, hvem der er blevet gravide.”  

Denne situation opstod hver dag. Anne forklarede mig under mit in-
terview med hende, hvorfor denne situation var så speciel. Hun forkla-
rede mig nærmest poetisk, hvordan hun oplever de endelige gravidite-
ter som flødeskummet af det arbejde, der er blevet udført på klinikken. 
Det følgende er et direkte citat som jeg, i lighed med de tidligere citater 
læser som et ”digt”. Jeg har derfor ikke ændret i det, men har stillet det 
op i en digtlignende form: 

                                                 
186 I Tjørnhøj-Thomsens studie om slægtskab understreger informanterne ligeledes 
dette aspekt som hårdt. Det fremgår fx af kapiteloverskriften ”14 dages tortur”, Tjørn-
høj-Thomsen (1999a:193) 
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Det er flødeskummet 

Det er jo simpelthen 
flødeskummet,  
hvis man er så heldig 
at huske navnet og lige præcis 
hvilket par det er. 
Vi ønsker jo, at alle bliver gravide... 

 

Og når man så får nogle resultater  
og der er nogle positive 
graviditetstest,  
det er jo simpelthen flødeskummet  
af hele dit arbejde. 

 

Det er jo en glæde for alle,  
det er det, det hele går ud på,  
det er at få gjort dem gravide.  

 

Nogen gange er vi inde i en stime, 
hvor der er ingen, der bliver 
gravide, og det er da dødssygt! 
Så synes man, at alt det arbejde 
man har gjort,  
det er da bare spildt. 

 

Det er ikke kun at få dem igennem. 
I bund og grund så er det at få 
nogle graviditeter.  
 

 

 

 Så det er simpelthen det mest 
spændende af det hele,  
det er det altså.  
Det er at se de her graviditeter... 

 

Vi vil helst se dem i blinkende 
neon og helst hver anden  
eller sådan noget.  
Og det er det jo desværre ikke...øv. 
Det er et game, det er det...  

 

Men det er et godt tidspunkt ik',-  
jeg bliver helt høj,  
ja, hvor er det godt! 

Ja - sidst på dagen! 

 

Ja, det er helt sådan, at man kan 
glemme den patient, der er til 
samtale med lægen, for man står 
bare dybt begravet inde i den 
computer der. 

 

Ja det er rigtigt, det er 
flødeskummet - det er det.... 
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”Digtet” ”Det er flødeskummet” er sat op i en anden form end et al-
mindeligt interviewcitat. Det har jeg gjort, for at fremhæve det enga-
gement og de følelser, som Sanne har omkring de skabelsesprocesser, 
hun deltager i.  

Samtidig mener jeg, at en skævlæsning af det som ”digt” er særlig 
interessant, fordi det understreger, hvad det er, der holder teamarbejdet 
sammen, hvad der er ”flødeskummet”. Det er derfor, at jeg har givet 
”digtet” titlen ”Det er flødeskummet”. 

Digtet handler om, hvordan særligt sygeplejerskerne hver efter-
middag er optaget af computernes svar på blodprøvetest, fordi de giver 
svar på, hvem og hvor mange, der er blevet gravide. Sanne understre-
ger dog, at selvom det er vigtigt, at antallet af graviditeter er højt, er det 
særligt godt og spændende, hvis man kender de par, der har været i be-
handling, hvor kvinden er blevet gravid. Herved synliggør hun enga-
gementet i patienternes nye skabelsesberetninger og liv.  

Denne glæde og spænding står i modsætning til, når der ikke op-
står graviditeter. Digtet viser derfor også, at skabelsesprocessen via 
teknologien ikke er en sikker vej til at skabe børn. Det er, som hun si-
ger, ”et game”. Modsætning mellem glæden ved arbejdet, der skaber 
børn og skuffelsen knyttet til de tidspunkter, hvor der ikke er så mange 
graviditeter, skaber den følelsesmæssige spænding. Det gør, at de 
glemmer at ”være tilstede” ved lægen og patienten, der er i undersøgel-
sesrummet, når de står og tjekker tallene på computeren.  

For at understrege, hvad der skaber glæden og spændingen ved 
arbejdet, anvender hun en række gentagelser og metaforer. Her spiller 
gentagelsen af ”det er flødeskummet” en helt central rolle. ”Fløde-
skummet” kan som metafor forstås som de unødvendige kalorier og 
kunne fx konnotere koppen med den varme chokolade, der for at blive 
rigtig god behøver en klat flødeskum. På klinikken kunne man argu-
mentere for, at det er antallet af graviditeter, der er centralt – og det 
understreger Sanne da også ved at sige, at de gerne så en høj succesra-
te. Den skal helst være så tydelig, som var den ”bøjet i neon”. For hen-
de er det bedste dog de ekstra ”luksuriøse kalorier”, hvis hun kender 
parret og historien bag skabelsesprocessen. Ved hjælp af anvendelsen 
af metaforen ”flødeskum” får hun sagt, at hendes arbejdsglæde og en-
gagement er knyttet til en delagtighed i skabelsen. Implicit fremgår det, 
at der foregår en del snak om parrene, hvordan de har det mv. og at 
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glæden omkring deres graviditeter netop bliver udviklet ved at Sanne 
sammen med de andre i personalegruppen, kan leve med i parrenes liv, 
og helst se kvinden blive gravid og parret glade.  

Sannes digt kan læses som en poetisk gengivelse af det stærke fo-
kus på skabelsen af liv, som de visuelle skabelsesberetninger på vægge-
ne også afspejler. Styrken ved denne historie formes i digtet ved det 
kor, jeg performer ved at udbryde ”Ja, sidst på dagen”. I selve digtet 
(og interviewet) og under mine observationer lader jeg mig også rive 
med af denne stærke beretning og fascination af at opleve skabelse af 
liv. Denne fascination af skabelsen af liv og det medfølgende engage-
ment i de kvinder og par, der gennemgår behandling, er da også det 
største fællestræk ved de inseminations- og fertilitetsklinikker, hvor jeg 
har været.  

Man kan undre sig over, hvorfor det er så vigtigt, at vide hvem 
parrene er? I praksis, når man følger livet på klinikkerne og er med i 
kaffepauser, møder mv., handler skabelserne dog ikke blot om det tek-
niske, men om teamarbejdet, parret, følelser og den stærke fascination 
af at skabe liv, som det er svært ikke at blive grebet af. Selvom det ma-
nuskript som Sanne fremlægger, er helt centralt for teamarbejdet og 
relationen mellem alle aktørerne, så er der andre narrativer og diskurser 
på spil, der udfordrer Sannes.  

På trods af at Sanne understreger, at man på klinikken ønsker alle 
patienter gravide, så findes der, netop pga. det tætte kendskab og enga-
gement i patienternes beretninger som infertile, overvejelser sted 
blandt personalet om nogle få af deres patienters forældreegnethed. 
Disse overvejelser er dog i høj grad en del af den følelsesmæssige ko-
reografi. Med andre ord kan narrativen om, at alle bør blive gravide 
blive brudt, hvis patienterne ikke handler kulturelt genkendelige som 
mulige forældre.  

Gennem Sannes flødeskumsdigt og beskrivelsen af scenografien 
og de narrativer, der var tilgængelige for personale og patienter, har jeg 
beskrevet, at den hegemoniske narrativ på klinikkerne var baseret på en 
skabelsesberetning, der afsluttes med, at der skabes børn. Selvom der 
generelt blandt personalet blev argumenteret stærkt for, at ingen ønsker 
at stå til dommer for, hvem der skal have børn eller ej, er der situatio-
ner, hvor der opstår tvivl. Der er situationer, hvor glæden ved at have 
deltaget i at et barn er skabt er mindre positiv, end den som Sanne gi-
ver udtryk for i flødeskumsdigtet.  
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Trine, der er laborant, forklarer fx, hvordan hun ind i mellem har 
det med at deltage i skabelsen, når der er tale om par, hun helst ikke så 
fik børn: 

”Trine: Når man kan se, at socialt er de ikke så kvikke, og man synes 
at de lugter af cigaretter 100 dage væk, og man tænker, ”stakkels lil-
le ik’”. Og der kan jeg godt ha, at det giver et lille gisp i mig, ohh hun 
er blevet gravid. Satans. Ik'. Selvom det er smadder godt, og man da 
godt kan finde den der lille lyserøde Peter Pan frem og sige, så bli-
ver det nok bedre, når de får et barn, hvor alle odds siger, det gør 
det sgu nok ik'. Men der har jeg det nogen gange. For satan kunne 
de ikke bare være kommet i noget terapi i stedet for? Ha ha...Jamen 
man synes bare det er så synd, at lægge børn til sådan noget der. 
Men det er jo også, alle må jo komme til her, altså det er jo lægens 
vurdering at smide dem ud. Men du kan jo ikke smide en middeldan-
sker ud, bare fordi han ryger 40 cigaretter, vel. Det kan du jo ikke. 
Der er jo også biologisk dumme forældre, ik', der har deres børn på 
en underlig måde. Det er åbenbart ikke fertilitetsklinikkernes pro-
blem. Det ved jeg heller ikke. Så skulle vi jo både have psykologer 
og advokater ansat, ik'. Hvem skal være dommer? Det synes jeg er 
svært. Men derfor kan jeg godt være lidt utilfreds, når du alligevel 
spørger. 

Stine: Men det er ikke sådan, at du sidder i laboratoriet og ha ha...? 

Trine: Nej, det tør man ik'. Man siger nej med det samme. Det er ikke 
fordi, man har paraderne oppe, men man tør det ikke. For tænk nu 
hvis. For egentlig behandler man dem meget opmærksomt. For de 
skal ikke kunne komme bagefter og sige racist ik’, eller det har hun 
bare siddet og kørt frem med, fordi hun ikke ville have det. Vi har da 
også oplevet med TESE, hvor vi har siddet med. ”Åh hvis de fik et 
barn, det ville de da slet ikke kunne finde ud af”. Og man sidder alli-
gevel i timevis og leder efter de der forpulede celler. Og alligevel så 
kører tankerne. ”De skal ikke ha’, de skal ikke have et barn”. Men 
man sidder alligevel troligt og injicerer og finder den pæne, "nej jeg 
tager ikke den, jeg tager den" og sådan noget ik. Der må man bare 
have så rene linier som overhovedet muligt. Jeg ved godt, det er 
dobbelt eller modsætningsfyldt. Altså, det gør man, det tror jeg, vi al-
le sammen gør. Det tør man simpelt hen ikke, det skal være fuld-
stændig fair. Så har man også lagt skylden et fuldstændigt andet 
sted. Jeg blev bedt om denne her opgave, jeg har løst den til fulde. 
Så skal jeg ikke have mere med dette at gøre. Jeg tror, det er lige så 
meget det. Og så håber man bare på, at lægen laver et eller andet 
mis, eller de glemmer at tage pillerne eller sådan noget. Ha ha ha..” 

Trines beretning adskiller sig på mange måder fra Sannes. Som i digtet, 
beretter hun ligeledes om entusiasmen til kendskabet af parrene. På 
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trods af, at hun er laborant og har begrænset kontakt med parrene, så 
ved hun alligevel ofte, hvem de er. Hun bruger selv indirekte som San-
ne den hegemoniske narrativ til at beskrive sit performative arbejde og 
sin entusiasme omkring det. Det er da også den narrativ, som hun i 
denne beretning argumenterer for, at hun performer efter, uanset om 
hun bryder sig om parret eller ej. 

Som hun forklarer, behandler de på laboratoriet alle pars celler 
med den samme opmærksomhed. Der er ingen, der skal føle sig for-
fordelte, uanset om de er ”socialt kvikke” eller ”biologisk dumme”. I 
disse situationer kræver skabelsen andre performative strategier og en 
anden følelsesmæssig koreografi, hvilket hendes skabelsesberetning 
om, hvordan det er at sidde og udføre TESE (det store og teknisk kræ-
vende arbejde, som laboranterne udfører, når mandens dårlige sædkva-
litet fører til, at laboranterne skal finde sædceller og injicere æggene 
med), velvidende at hun egentlig ikke tror på, at det mulige barn vil få 
en god opvækst.  

Eftersom hun udfører handlingen i laboratoriet, er den form for 
performativitet hun skal levere i denne situation, hovedsageligt teknisk. 
I praksis kan hun under sin udførsel af behandlingen af cellerne, godt 
have en række tanker om, og til tider snakke med sine kollegaer om, at 
hun i virkeligheden kunne håbe på en anden form for skabelse for par-
ret end skabelsen af et barn.  

I Trines skabelsesberetning om, hvordan det er at deltage i ska-
belsen, når man egentlig ikke ønsker det, er der en række legitimerende 
narrativer, som hun samtidig trækker på. For det første spiller spørgs-
målet, om hvem der skal være dommer for, hvem der kan få børn, ind. 
Det er et spørgsmål, som på både Humor- og Service-klinikken synes 
regelmæssigt at dukke op.  

Samtidig synliggør hendes beretning ligeledes, at hun i det per-
formative teamwork indgår i en rolle, der er formet af specifikke hie-
rarkier, hvor lægerne i den lokale kontekst har det umiddelbare ansvar 
for skabelsen. Det er dem, der spiller rollen som ledere på klinikken, og 
dem, der kan tage beslutning om ikke at behandle en kvinde af medi-
cinske årsager. 

Dette argument skaber rum for, at Trine via sit følelsesarbejde 
kan fralægge sig ansvaret for i disse situationer at være medskaber og 
herved se sin rolle som, at hun blot gør, hvad hun har fået besked på. 
Hun forsøger herved ontologisk og følelsesmæssigt at koreografere sit 
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arbejde i en forståelse af, at hun er så meget en del af et team, at hen-
des performativitet synes klart defineret. Det kunne ligeså godt være et 
element i et samlebåndsarbejde.  

Det performativt skabende arbejde er dog ligeledes formet af 
lovgivningen, som hun siger: ”Det er åbenbart ikke fertilitetsklinikkernes 
problem”, hvorefter hun understreger, at hvis de på klinikkerne skulle 
spille den rolle, ville det kræve, at de inkluderede andre former for fag-
lig kompetencer i form af både advokater og psykologer.  

Trines beretning giver indsigt i, at der blandt personalet, samtidig 
med den hegemoniske skabelsesberetning om engagementet i at delta-
ge i at skabe børn, eksisterer en række andre beretninger, der særligt 
opstår, når graviditeterne finder sted. De handler om overvejelser om, 
hvem der egentlig burde få børn, og om de børn, de er med til at ska-
be, burde være blevet skabt.  

Fordi de på klinikkerne er aktivt med til at skabe børn ved hjælp 
af teknologien kommer disse overvejelser ind. Det er overvejelser, der 
kan blive forhandlet forskelligt på Humor- og Service-klinikken i for-
hold til på Alternativet, hvor der er andre kriterier gældende for at 
komme i behandling. Det skyldes, at lovgivningen, i sin definitionen af 
hvem der har adgang til behandling, er baseret på den hegemoniske 
normalisering gennem naturaliseringsdiskursen, der er bygget op om, at 
det normale og naturlige forældreskab er knyttet til et heteroseksuelt 
parforhold.  

Under de konkrete performances kommer dette på forskellige 
måder til at fremstå som absurd. Det gør det for det første, fordi de 
kvinder, der ikke kan få adgang til fertilitetsklinikker, fordi de enten er 
enlige eller lesbiske, ikke nødvendigvis oplever, at de er uegnede foræl-
dre. Det er også begrundelsen for etableringen af Alternativet. For det 
andet bliver det absurd, fordi personalet på en fertilitetsklinik kan op-
leve, at de er med til at skabe et barn i en familie, hvor de fornemmer 
at barnet vil få en vanskelig opvækst. Det åbner, som en række af de 
andre performative brud, op for overvejelser om, hvorfor lovgivning 
og en række praksisser forsøger at mime forestillinger om naturen. Det 
synliggør, at naturalisering som etisk grænsesættende strategi kan være 
problematisk, men det åbner også op for overvejelser om, hvem der 
kan sætte grænser og hvordan grænserne skal sættes, hvis ikke ad-
gangskriteriet er et heteroseksuelt forhold. 
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Skabelsen af liv ved hjælp af visualisering 

”Det er midt i frokostpausen og en kvinde er kommet akut til Humor-klinikken. 
Hun er bange for, at hun har tabt fostret, fordi hun bløder. En af sygeplejerskerne 
skynder sig at finde en af lægerne. Karsten kommer og understreger overfor kvinden, 
at en blødning ikke nødvendigvis betyder, at fostret er væk. Da hun ligger på brik-
sen og kigger på ultralydsscanningen er det tydeligt at fostret er der endnu. Karsten 
siger, at blødningen den må komme fra noget andet end barnet, for ellers ville barnet 
være forsvundet. Han mener, at det bløder fra livmoderhalsen. Mens hun bliver 
scannet, stortuder hun af lettelse. Hun ender med at få en sygemelding, så hun kan 
gå hjem og tage den lidt med ro.”  

Sådan en oplevelse er ikke ualmindelig på Humor-klinikken, hvor pati-
enterne altid kan komme, hvis de oplever blødninger. Via den ontolo-
giske koreografi mellem ultralydsscanneren, patienten, sygeplejerskerne 
og lægen bliver graviditeten, troen og håbet genetableret via det visuelle 
fokus på skærmen.  

Graviditetsscanningerne med de bankende hjerter gav da også 
ofte ophav til knus, glædesudbrud og tårer. Selv jeg, der egentlig blot 
befandt mig i rummet som observerende Ph.d.-studerende, fik ind i 
mellem et knus med på vejen. Ligesom de andre tilstedeværende på 
stuen blev jeg glad og rørt. For mig var det overraskende og fascine-
rende, hvordan visualiseringerne af fostret kan få en så afgørende be-
tydning for en kvinde. I 7. uge er det man kan se på skærmen yderst 
begrænset. Der er en fostervandssæk med noget, som endnu ikke ligner 
et menneske. Det eneste visuelle livstegn er et bankende hjerte.  

Igennem afhandlingen har jeg beskrevet, hvordan mange af pati-
enterne har gået gennem skabelser som mænd, kvinder, mennesker, 
partnere mm. for at opnå en graviditet. Derfor er der også meget på 
spil under graviditetsscanningen. I disse situationer mener jeg ikke 
mindst, at det er interessant, hvordan det visuelle spiller ind som det 
centrale for definitionen af, at en graviditet er opstået.  

Hvor de tidligere scanninger var fokuseret på kvindens organer i 
form af livmoder, æggestokke og ægblærer, så synes performativiteten 
knyttet til graviditetsscanningerne at være tættere koblet op om fostret 
og dets bankende hjerte.  

På trods af den feministiske kritik, der findes omkring scan-
ningsbilleder, oplevede jeg, at ingen af de kvinder, der havde gennem-
gået fertilitetsbehandling, modsagde sig rollen som objekt, hvor fostret 
blev konstrueret som subjektet, Duden (1993). På samme vis som Cus-
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sins (1998a, 1998b)/Thompsons viser (2005), så deltog kvinderne ak-
tivt i den ontologiske koreografi i samspil med deres partnere, sygeple-
jersken og lægerne. Visualiseringerne af fostret handler dog om mere 
og andet end blot synliggørelsen af liv. Den iterative intra-aktivitet, der 
kommer til udtryk under den performativitet, der finder sted mellem de 
mange aktører i rummet, handler til dels om spørgsmålet om ”bon-
ding”. Petchesky (1987) og Taylor (1998) har begge understreget, 
hvordan ultralydsscanningerne i første omgang blev introduceret og 
aktivt bliver anvendt som en teknologi, der har til formål at skabe 
”bonding”. Det vil sige, det er en teknologi, der anvendes til at etablere 
relationen mellem fostret og de kommende forældre. Dette gør sig lige-
ledes gældende på fertilitetsklinikker i Danmark og Sverige, hvor for-
søget på at etablere ”bonding” indledes allerede under ægskabelsen i 
forsøget på at engagere manden i kvindens behandling.  

Den performativitet, som særligt fandt sted på Humor-klinikken 
under graviditetsscanningerne, handlede dog om mere og andet end 
"bonding". Den handlede også om at skabe en afslutning på den tek-
nologiske skabelsesberetning. Derfor blev nogle par, der havde oplevet 
særligt svære forløb, tilbudt ”trøstescanninger”. Under den efterføl-
gende samtale med lægen blev der lagt stor vægt på, at graviditeten nu 
var helt ”normal”, og at de blot skulle melde til deres læge, at de var 
gravide.  

For kvinden, der kommer ind og bløder, handler det om at finde 
ud af, om hun er gravid, men samtidig kan scanningen berolige hende 
ved at vise, at det ser helt ”normalt” ud trods blødningen.  

Graviditetsscanningen spillede derfor en performativ rolle ved at 
understrege, at barnet og graviditeten ikke adskiller sig fra børn, der er 
blevet til uden assisteret befrugtning. Det blev ofte sagt meget direkte 
af lægerne, at nu er du helt ”normalt” gravid.  

Når kvinder kom ind, fordi de blødte, eller kom for at få foreta-
get graviditetsscanningen efter den positive graviditetstest, hændte det, 
at fostrets hjerte ikke slog. Ind i mellem var graviditeten afsluttet, eller 
den havde sat sig uden for livmoderen. I disse tilfælde kom tårerne af 
skuffelse, frustration og tabte forhåbninger, og stemningen på stuen 
var tung  

På Service-klinikken oplevede jeg ikke den form for små dramaer 
i så udpræget grad, måske fordi hele scenografien på klinikken grund-
læggende er anderledes. Sygeplejerskerne/jordemødre informerer hver 
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for sig og lægernes arbejde er adskilt i modtagelsen, hvor samtaler og 
scanninger foregår, mens operationer og ægoplægning foregår i opera-
tionsrummet.  

Hvor jeg på Humor-klinikken i tre uger befandt mig i det samme 
lokale, selvom jeg både fulgte læger og sygeplejersker, befandt jeg mig i 
langt flere lokaler på Service-klinikken. Samtidig var de performative 
praksisser på Service-klinikken omkring målingen af en mulig graviditet 
og graviditetsscanning lidt anderledes. På dagen hvor æggene blev lagt 
tilbage fik parret en graviditetstest. Hvis den var positiv, kom de til 
scanning på klinikken, hvorefter opfølgningen af graviditeten foregik 
hos deres jordemoder.  

Samtidig var graviditetsscanningerne koblet op omkring mindre 
dramaer. For det første er klinikken ikke knyttet direkte til et hospital, 
hvilket vil sige, at Service-klinikkens personale ikke selv tog hånd om 
de patienter, der oplevede at blive overstimuleret. For det andet så ud-
fører de ikke inseminationer eller behandlinger, hvor der udelukkende 
gives hormonstimuleringer. Derfor opstod der ikke flerfoldsgravidite-
ter, der inkluderede mere end tvillinger, hvilket skete under min tilste-
deværelse på Humor-klinikken.  

Skabelsen af flerfoldsgraviditeter 

Indtil videre har hormonstimuleringen under IVF-behandlingerne fyldt 
ganske meget i denne analyse særligt i kapitlet om ægskabelsen. Her 
skrev jeg ikke meget om, at man i visse tilfælde vælger, at hormonsti-
mulere kvinder, der gennemgår inseminationsbehandling eller blot ef-
terfølgende har sex med sin partner. Det hændte særligt i de tilfælde, 
hvor kvinden ikke fik regelmæssig ægløsning, fx hvis hun havde poly-
cystisk overie syndrom (PCO). I disse tilfælde får kvinden en lavdosis 
hormonbehandling, hvorefter hun insemineres, når hun under scan-
ning har mellem en og tre follikler, der ser ud til at indeholde modne 
æg.  

I nogle tilfælde vælger man ikke at inseminere, men blot at be-
handle kvinden med hormoner og samtidig følge folliklernes udvikling 
med scanninger. Umiddelbart er disse behandlinger fyldt med mindre 
risici for kvinden end IVF, eftersom hormonbehandlingen er begræn-
set. Både på Den Seriøse, Alternativet og Humor-klinikken var der 
kvinder i behandling med hormoner. Hvor de på Den Seriøse ikke 
havde haft oplevelser med flerfoldsgraviditeter, fandt det sted både på 
Humor-klinikken og Alternativet.  
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Eftersom man kun må inseminere, når der er max tre follikler, er 
det mest almindelige, at der maximalt opstår en trillingegraviditet. Dog 
kan der, hvis uheldet er ude, opstå graviditeter med endnu flere fostre. 
Det kan skyldes, at follikler, der ikke så ud til at udvikle sig videre, gør 
det og ligeledes bliver befrugtet. Der er ingen tvivl om, at alle fandt det 
dybt beklageligt og problematisk, når disse flerfoldsgraviditeter opstod 
uanset hvor mange fostrer der var tale om. Både på Alternativet og 
Humor-klinikken var det entydige råd fra personalets side at få foreta-
get en fosterreduktion. Det skyldes, at flerfoldsgraviditeter med mere 
end to fostre både kan skabe øget risici for kvinden og børnene, hvor 
spontan aborter er hyppige efter 20’ende uge. Samtidig sker der en for-
øgelse af skadede børn og for tidlige fødsler. 

Eftersom der er mulighed for, at nogle af fostrene går til inden 
for de første 12 uger, får kvinden dog først foretaget reduktionen efter-
følgende. Indtil da kommer parret til gentagne scanninger på klinikken, 
for at man kan se, hvorledes graviditeten forløber. Det visuelle bliver i 
disse situationer dobbelttydigt. Scanningerne skaber et udgangspunkt 
for forståelsen af en anden form for graviditet, der i dette tilfælde ikke 
er ”helt normal” som de gængse graviditeter med tvillinger og enlige 
fostrer. I disse tilfælde kræver det en anden form for performativt ar-
bejde fra både personale og patienters side for at rekonstruere skabel-
sen af den ”normale” graviditet. Her får visualiseringerne en anden ef-
fekt, der ikke er koblet op om ubetinget glæde.  

Samtidig konstrueres de bankende hjerter ikke ubetinget som 
mulige børn, eftersom mindst en af dem skal fjernes. Hvor de var mu-
lige børn på fire-celle stadiet i fryseboksen, så bliver de under perfor-
mativiteten ved graviditetsscanningen konstrueret som både mulige 
børn og fostre, der kan aborteres eller ”reduceres”. Denne dobbelthed 
skabes under de gentagne scanninger, som kvinden gennemgår, indtil 
selve fosterreduktionen finder sted i 12. uge.  

En samtale med et par, hvor en trillingegraviditet er opstået, kan 
folde sig ud som denne, hvor lægen Marianne forklarer hvorfor en fo-
sterreduktion er nødvendig, og hvordan den kommer til at forløbe:  

”Marianne fortæller, at der med tre fostre er en forøget chance for abort på et meget 
sent tidspunkt i graviditeten. Der er ligeledes risiko for, at børnene ikke er raske. 
Derfor foreslår hun fosterreduktion. Hun fortæller, at det ikke er et etisk dilemma, 
som de er glade for at sætte dem i. Det er ikke noget, de er stolte af- det er en fejl. 
Hun foreslår, at man venter lidt endnu med reduktionen.”For vi vil helst have, at 
naturen vælger for os. Fx ved at den, der ikke har så meget plads, beslutter sig for 
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at give op”. Argumentet for at de helst vil have, at naturen vælger, gentager hun fle-
re gange. Parret spørger til, hvilke risici indgrebet har for de andre. Marianne siger 
ca. 1% chance for, at de går til. Hun fortæller, hvordan fosterreduktion bliver fore-
taget. Det sker på et andet hospital. Det sker ved, at man undersøger en række 
faktorer, der er med til at afgøre, hvilke fostre, man tager bort. Det besluttes bl.a. 
ved nakkefoldsscanning, placering, evt. enæggede tvillinger osv. Selve reduktionen 
bliver fortaget ved, at man injicere Kalcium clorid i fosterets hjerte, hvilket giver det 
hjertestop. Det svarer til, hvordan fostret kan gå til naturligt.” 

Marianne understreger under samtalen, at en fosterreduktion i denne 
situation er det rigtige valg, eftersom der vil være større risici, hvis de 
vælger at lade graviditeten fortsætte. Hendes information handler om at 
beskrive, hvordan fosterreduktion går til, og hvilke konsekvenser det 
kan have.  

Den performativitet, som hun udfører, handler dog om mere og 
andet end informationsarbejde. Det handler også om at koreografere 
de følelser, der findes i forholdet til den noget dobbelttydige graviditet. 
Dette gøres bl.a. ved at lade ”naturen” råde i reduktionen. Det sker 
dels i beskrivelsen af, hvordan ”fosterreduktionen” foregår, og dels ved 
at reduktionen først foretages, når graviditeten er i 12. uge og chancen 
for, at fostrene af sig selv går til, er mindre.  

Eftersom Marianne argumenterer for at vente med reduktionen, 
til et af fostrene går til af sig selv, kan denne tilgang ses som en måde at 
reducere følelsen for parret af, at de befinder sig i et dilemma, hvor de 
skal vælge mellem mulige børn. Samtidig skaber det mulighed for at 
vælge at lade det/de fostre, der ser bedst ud blive. De gentagne scan-
ninger og visualiseringer af fostrene er dog samtidig med til at fasthol-
de det unormale ved graviditeten. Det skyldes ikke mindst, at den per-
formativitet sygeplejersker og læger udfører, ikke knytter sig til decide-
ret glæde men ubehag ved situationen, fordi en graviditet båret til fulde 
med trillinger eller mere kan medføre problemer både for kvinden og 
børnene.  

Ved størstedelen af de cykli, der bliver udført, bliver der ikke 
skabt en graviditet. Denne form for skabelser vil jeg nu vende mig 
mod.  

Skabelse af andet...  

”Senere tror jeg, at mange er meget interesseret af, hvis det ikke 
går, hvad var fejlen, for fejl er et meget populært ord, som vi forsøger 
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at få væk. Der behøver ikke at være en fejl, der blev bare ikke nogen 
graviditet, der er en forskel. Det er ikke en fejl, hvis der ikke er op-
stået en graviditet, men man må prøve igen, og det er hårdt.” 

Fejl er et populært ord, fortæller Hanna, der er sygeplejerske på Ser-
vice-klinikken. Hun hentyder til, hvordan parrene efter en behandling, 
der ikke udvikler sig til en graviditet, kan være optaget af, hvorfor det 
ikke lykkedes. Men som Hanna siger, så skyldes ingen graviditet ikke 
nødvendigvis fejl – det blev bare ikke – og sådan er det i størstedelen 
af de behandlinger, som parrene går igennem. Oftest bliver der ikke et 
barn ud af det. På klinikkerne siger de, at en 60 - 70 % forlader klinik-
kerne med et eller flere børn. Skabelsen af børn er således ikke garante-
ret, og for mange tager det adskillige forsøg, inden det lykkes.  

Derudover handler skabelsen af børn på fertilitetsklinikker ikke 
nødvendigvis om at finde ud af, hvorfor der ikke blev et barn, selvom 
denne viden til tider også opstår, når æggene ikke vil fertilisere, sæden 
agerer overraskende, eller lægen får et bedre kendskab til kvindens spe-
cifikke krop. Det, som behandlingen handler om, er at skabe børn. For 
ca. 1/3 af alle ufrivilligt barnløse par ved man helt enkelt ikke, hvorfor 
der ikke bliver nogle børn. Derfor bliver et ord som fejl svært håndter-
bart. 

Hannas arbejde med instruktionen af patienterne synliggør, at in-
gen graviditet ikke nødvendigvis handler om fejl. Denne opfattelse 
kræver dog en del performativt arbejde fra hendes og kollegaernes side. 
Hun skal både fastholde troen og håbet, samtidig med at hun skal for-
søge at formidle, at der er meget, som man ikke ved under en behand-
ling. Da hun i interviewet fortæller mig, hvorledes hun forsøger at få 
parrene til at slippe deres fokus på ordet fejl, beskriver hun samtidig, at 
det der ofte sker er, at par, der tidligere har virket uinteresseret i den 
information, som de som sygeplejersker formidler, bliver mere interes-
seret i at forstå, hvad det er, de går igennem. Det kan medføre, at par-
ret begynder at interessere sig for at forstå og vide mere om æg, sæd, 
embryoner, og om hvordan kroppen virker, ikke mindst når deres egen 
krops agens kommer til udtryk på overraskende måder.  

Den iterative intra-aktivitet er med andre ord med til at forme 
nye kropsopfattelser. Anne og Peters beretning er illustrativ for sådan 
en proces. Den viser, hvordan de forandrede forståelsen af kroppen fra 
at være mekanisk til at være en mere immanent situeret forståelse af 
kroppens egen agens. Disse performative skabelsesprocesser på klinik-
kerne kan dog være hårde at gennemgå. 
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I afhandlingen har jeg illustreret, at de ændrede kropsopfattelser 
har materielt-diskursive grunde. Det kan være fysisk og psykisk hårdt 
for kvinden og til dels for manden, at gennemgå fertilitetsbehandling. 
Samtidig er anvendelsen af teknologi performativt set organiseret om-
kring forestillinger om det naturlige, biologiske slægtskab og normali-
tet. Det er dog diskursive opfattelser, der konstant udfordres under 
forhandlingerne af natur/kultur-distinktionen, der finder sted i mødet 
med den materielle agens. Samtidig med at det naturlige og normale 
reproduceres under den iterative intra-aktivitet, så nedbrydes de samti-
dig, så andre former for skabelser, forestillinger og normer spirer frem.  

Ind i mellem sker det dog ikke. I betragtning af hvordan sceno-
grafi og den lovgivningsmæssige ramme er formet, er det heller ikke så 
mærkeligt, at det for parret kan være svært at vælge andre former for 
skabelse i form af slet ikke at få børn, få donorbørn eller at adoptere. 
Både klinikkernes scenografi og den hegemoniske naturaliseringsdi-
skurs gør det svært at bryde med dette ønske. Når parrene fastholder 
ønsket om at få ”egne børn”, selv om det virker som om chancen er 
minimale for, at det skal lykkes, begynder personalet at betragte dem 
som ”fertilitetsnarkomaner”.  

I både æg-, sæd- såvel som i dette kapitel om embryoner har jeg 
illustreret, at spørgsmålet, om hvorvidt parret skal fortsætte eller afslut-
te behandlingerne, er under forhandling med personalet. Det er for-
handlinger, der er materielt-diskursive og relateret til både parrets øko-
nomiske ressourcer, og hvordan de har det fysisk og psykisk. Det er 
samtidig knyttet til deres opfattelser af slægtskab, seksualitet, familieop-
fattelser og normalitet. Opfattelser, der alle sammen er formet af, 
hvordan de sammen med personalet performativt forhandler na-
tur/kultur-distinktionen.  

Opsamling  

I dette kapitel har jeg analyseret embryonet som en imploderet knude. 
Ved konkret at følge de forskellige former for skabelser af embryoner 
på fertilitetsklinikkerne, har jeg for det første undersøgt, hvilken betyd-
ning embryoners agens har for skabelsesprocesserne. For det andet har 
jeg set på hvilke materielt-diskursive gentagelser af og brud på bl.a. na-
turaliserings- og normaliseringsprocesserne, der genereres under ska-
belserne af embryonerne. For det tredje har jeg analyseret hvilken be-
tydning for skabelserne de nye skabelsesberetninger har om embryo-
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ner, der cirkulerer i fx lovgivning, reklamer og i personale og patienters 
fortællinger om anvendelsen af assisteret befrugtning.  

Ligesom i kapitlet om æg og sæd indleder jeg også dette kapitel 
med en beretning, der for mig har fungeret som en ”øjenåbner”. Det 
skyldes, at skabelsesesberetningen fra ESHRE synliggør forskellige 
måder at narrativere, hvad embryoner er. Man kan se Mia og Hannas 
diskussion om amerikanerens oplæg som en måde, hvorpå de selv får 
øjnene op for deres egen performativitet på Service-klinikken. Det sker 
under deres sammenligninger af sikkerhedsforanstaltninger for embry-
onerne. Herved udfordrer de deres egen opfattelse af embryonet som 
liv. Det fører til, at de begynder at overveje, om et uheld vil kunne bli-
ve betragtet som manddrab. Beretningen åbner med andre ord op for 
overvejelser om, hvornår og hvordan embryoner defineres som mulige 
børn. Hvornår kan man kalde et embryon eller et foster for menneske?  

Embryonets materielle agens er på mange måder lig det ubefrug-
tede ægs. På grund af at det er kvinden, der er bærer af graviditeten, 
kobles embryonet til kvindens krop. Det har samtidig agens, der kan 
ses. Under celledelingsprocessen forandres embryonet konstant, hvil-
ket også gør, at bedømmelsen af dets kvalitet er svær at foretage med 
de visuelle tilgange, man i dag arbejder med på klinikkerne. Alligevel 
spiller det visuelle den centrale rolle for den intra-aktivitet, som labo-
ranten indgår med det i. Det, at embryonet er under konstant skabelse 
og kan blive til et menneske, gør samtidig som beretningen fra ESHRE 
viser, at det får en anden status end æg og sæd. 

Det interessante i forhold til embryonet, der undervejs i kapitlet 
udvikler sig til et foster, er i mine øjne, at personale og patienternes 
forhandlinger af natur/kultur-distinktionen finder sted baseret på de 
visuelle teknologier. Embryonet/fostret følges visuelt både ved hjælp 
af mikroskopet og ultralydsscanningerne.  

Visualiseringerne åbner op for at synliggøre skabelsen af liv, 
hvilket etablerer mulighed for at skabe en stærk affektiv relation. Det 
kan ske, uanset om det er laboranten, der indgår i en iterativ intra-
aktivitet med embryonet, eller lægen, patienterne og sygeplejerskerne, 
der ser på ultralydsscannerens visuelle repræsentationer. Det åbner op 
for, at livsfascinationen og mirakeldiskursen under den følelsesmæssige 
koreografi får rum ligesom i skabelsesberetningen om den moderne 
queer jomfru Maria.  
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Gennem performativiteten spiller embryonet dog en mere mang-
foldig rolle end blot at fremstå som det mulige liv. Her bliver det også 
bedømt ud fra, hvordan det ser ud, om det er ”grimt” eller ”pænt”. Det 
kan også være nedfrosset, for gammelt og derfor betragtes som en cel-
leklump, der som andet biologisk affaldsmateriale behandles som spild 
og skal destrueres.  

Personalet står derfor i andre situationer, der vækker refleksioner 
og nødvendiggør følelsesmæssig koreografi. Det drejer sig ikke mindst 
om håndtering af de embryoner, der bliver i overskud. Pga. den danske 
lovgivning sker dette særligt på Humor-klinikken. To års grænsen for 
nedfrysning af embryonerne skaber et performativt paradoks. På den 
ene side skal laboranten arbejde hårdt for at skabe liv. På den anden 
side skal hun destruere det, hvis tidsgrænsen for nedfrysningen er ble-
vet overskredet, også selv om hun ved, at parret gerne ville anvende 
embryonerne187.  

På grund af paradokset og den ontologiske og følelsesmæssige 
koreografi, som hun bliver nødt til at udføre, åbner det for et brud med 
naturaliseringsdiskursen i kombination med forestillingen om, at man 
skal have sit ”eget biologiske barn”. Når embryoner bliver destrueret, 
kan det blandt nogle i personalegruppen føre til, at de undrer sig over, 
hvorfor nedfrysningsgrænsen på embryoner er sat til 2 år, og hvorfor 
det ikke er muligt at ”bortadoptere”/donere embryoner, der kommer i 
overskud.  

Ligesom det diskursive princip om naturalisering anvendes til at 
definere, at embryodonation ikke er lovligt, anvendes det også i in-
struktionen af patienter, hvor kvinden er blevet gravid. I tilfælde af 
graviditet bliver kvinden scannet, og på Humor-klinikken bliver det 
understreget, at nu er hun helt almindelig gravid, en almindelighed som 
billederne på ultralydsskærmen anvendes til at illustrere. Graviditet bli-
ver herved et fænomen, der normaliseres og naturaliseres ved hjælp af 
ultralydsteknologien. Med visualiseringerne af fostret forsøges, som de 
tidligere nævnte amerikanske studier har illustreret, at skabe ”bonding” 
mellem forældrene og det kommende barn.  

Der er dog en grundlæggende forskel på, hvad der sker, især på 
Humor-klinikken, og hvad de tidligere studier af ultralyd beskriver. 
Anvendelsen af ultralydsteknologien på fertilitetsklinikken handler 

                                                 
187 Dette ændres fra 1. januar 2007, hvor embryoner må opbevares i op til 5 år, se 
Lov nr. 353 af 8.juni 2006. 
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nemlig også om at skabe en narrativ afslutning på behandlingsforløbet, 
en afslutning der kan få patienterne til at tænke videre end deres inferti-
litet. Scanningsbillederne anvendes performativt i denne kontekst til at 
normalisere graviditeten ved hjælp af naturaliseringsdiskursen. Dette 
kan virke modsætningsfyldt pga., at det sker med anvendelsen af tekno-
logien, men det er en måde at iscenesætte den resterende graviditet 
som uafhængig af benyttelsen af assisteret befrugtning.  

Eftersom ultralydsscanninger er en almindelig teknologi, som alle 
gravide oplever, åbner den med andre ord op for at rekonstituere na-
tur/kultur-distinktionen, selvom den under den performative praksis 
nedbrydes fuldstændig på samme vis, som når æg og slimhinde skabes. 

I visse tilfælde brydes ”normaliteten”, hvis visualiseringen fx vi-
ser, at der er tale om en flerfoldsgraviditet. Samtidig med at flerfolds-
graviditeten synliggør anvendelsen af assisteret befrugtning, så anven-
des naturaliseringsdiskursen til dels også. Man håber bl.a. på, at der er 
fostre, der går til af sig selv, inden reduktionen finder sted.  

Ligesom i situationen med destruktionen af embryonerne rejses 
der ved flerfoldsgraviditeter spørgsmål om liv og død. Udførelsen af 
abort, der forsøges normaliseret via betegnelsen ”fosterreduktion”, bli-
ver ikke mindst problematisk, fordi parret netop ønsker at få børn, og 
under den tidligere performativitet kan have opfattet embryoner og fo-
stre som mennesker. I disse situationer opstår derfor et etisk problem, 
der er forstærket af det fokus på liv, der er på klinikken. Det kræver en 
videre forhandling af natur/kultur-distinktionen, der kan gøre det svært 
at normalisere graviditeten, og det udfordrer parrets og personalets eti-
ske grænser. 

Samtidig med at jeg har stor forståelse for det begær efter liv, der 
findes på fertilitetsklinikkerne og jeg selv er fascineret af visualiserings-
teknologien, hvis agens skaber mulighed for at forherlige liv og kon-
struere embryonet som et muligt menneske, så kan konstruktioner af 
celler som mennesker få stærk politisk karakter. Det er overvejelser og 
grænser, der både kan afspejle men også være med til at forme, hvor-
dan abort bliver opfattet bredere i samfundet. 

Det interessante ved fertilitetsklinikken er, at anvendelsen af fo-
sterreduktion og andre relaterede forplantningsteknologier som foster-
diagnostik, der kan føre til abort, gør, at performativiteten knyttet til 
skabelsen af liv/død er kompliceret. Fascinationen af liv og forherligel-
sen af visualiseringer af fostre og embryoner bliver følelsesmæssigt ko-
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reograferet på meget forskellige måder alt afhængig af konteksten. Det 
sker med andre ord på meget forskellige måder alt afhængigt af om der 
er tale om: cryopræserverede embryoner der skal destrueres, cryopræ-
serverede embryoner, der skal sættes tilbage i kvinden, en fosterreduk-
tion, en graviditet eller en graviditet der er gået til. Visualiseringernes 
politik der anvendes til at konstruere embryoner og fostre under 12 
uger som mennesker, kan derfor ikke entydigt opfattes som noget, der 
påvirker spørgsmålet om abort udenfor fertilitetsklinikken. Alligevel 
mener jeg, at beretningerne synliggør, at det er vigtigt at analysere og 
reflektere over den måde, vi opfatter liv på, og hvilken politisk betyd-
ning det har i Danmark og Sverige.  

Grunden til at dette er en vigtig problemstilling sættes på spidsen 
af det politiske pres, der er opstået i USA, hvor retten til abort inden 
for det seneste år er blevet stærkt udfordret 188. Jeg mener derfor, at det 
er vigtigt at undersøge sammenhængen mellem de visualiseringer, der 
finder sted under graviditetesscanninger og som foregår på fertilitets-
klinikker, og gynækologiske afdelinger hvor udførelsen af aborter og 
fosterreduktioner finder sted. Det er vigtigt at undersøge, for at få ind-
sigt i betydningen af visuelle repræsentationer i samspillet mellem poli-
tik, kvinders ontologiske koreografi af deres krop og praksis under 
skabelsen og afslutningen af liv.  

I kapitlet om æg, sæd og embryoner har jeg fulgt de tre implode-
rede knuder, og analyseret, hvordan materialitetens agens og diskurser 
former skabelser i deres møde på sædbanker og fertilitetsklinikker.  

I det sidste analysekapitel ”Befolkningspolitiske skabelsesberetninger” 
vil jeg følge æg, sæd og embryoner ud af klinikkerne og sædbankerne til 
makro-niveau. Det vil jeg gøre ved at undersøge og diskutere de for-
handlinger af natur/kultur, der finder sted mellem lovgivning, policies 
og praktikker, ved at læse dem skævt i forhold til den eksisterende be-
folkningspolitik i Danmark og Sverige.  

 

 

                                                 
188 I USA er det Højesteretten, der fortolker lovgivningen. Spørgsmålet om abort er 
derfor knyttet til de dommere, der sidder i Højesteretten. Den 31. januar blev Samuel 
Alito, der er imod abort, valgt som ny højesteretsdommer, derfor er retten til abort i 
USA under stærkt pres. Se Pro Choice America: http://www.prochoiceamerica.org  
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Kapitel 8 

Befolkningspolitiske  
skabelsesberetninger 

En indledende befolkningspolitisk skabelsesberet-
ning  

I den svenske udgave af månedsmagasinet Elle februar 2002 var der en 
helsidesreklame, der mest af alt lignede et billede af et EU-politisk 
pressemøde. I midten af billedet står en ældre herre i jakkesæt med blå 
øjne og gråt hår. Alt i mens han stirrer frem, laver han håndtegn ved at 
putte sin højre pegefinger ind i en ring, han har formet af den venstre 
tommel og pegefinger. Bag ham står der andre mandlige personer. En 
af dem ligner med sin kasket en politimand, en anden ligner hovedper-
sonens politiske kollega, og den sidste poserer som om han er body-
guard. Foran mændene kan man se ryggen af fotografer og tre mikro-
foner, der er gjort klar til optagelser til tv – og radio. Den eneste skygge 
af en kvinde er anelsen af 
konturerne af en langhåret 
journalist med en mikrofon. 
Hun er dog nærmest skåret ud 
af billedet.  

Grunden til at billedet 
ved første øjekast synes at 
fremstå som et pressefoto fra 
en EU- pressekonference 
skyldes, at der i bunden af bil-
ledet er et EU lignende sym-
bol, der minder om det blå 
flag med de gule stjerner. 
Samtidig bærer to af de mænd, 
jeg formoder er de politiske 
hovedpersoner på pressemø-
det, blå badges med noget 
gult, der ligeledes kunne være 
stjerner. Kigger man nærmere på stjernerne, er det tekst, der former 
mottoerne: “Fuck for future” og “fuck now”. Da jeg fortsatte med at læse 
teksten i hjørnet af siden, blev jeg endnu mere overrasket:  
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 Overskriften siger:“The sign for the future” fulgt af: 

“Sex is no pleasure. It’s business. And today it’s bad business here 
in the Western world. There aren’t enough babies being born. So, 
who will take care of us when we are old? Who will work and pay for 
our pensions? Please. Don’t just make love. Make babies. Or let’s 
put it like this: drop your pants or drop dead. 

Fuck For Future – Fuck Now” 

Jeg har måske været meget langsom, men ikke før jeg så firmanavnet 
Björn Borg i hjørnet, gik det op for mig, at billedet ikke var en politisk 
EU-oplysningskampagne med formålet at skabe befolkningstilvækst i 
EU landene, men derimod en reklame for tøj med konnotationer til 
Björn Borgs undertøjskollektion. Björn Borg har i stil med Benetton 
for vane at forsøge at opnå højere salgstal for deres produkter ved at 
brande med et politisk eller kontroversielt budskab.  

I mine øjne er denne reklame både tankevækkende, problematisk 
og fascinerende, og jeg mener derfor også, at der findes et utal af læs-
ninger af den: Den kan læses bogstaveligt som en opfordring til ”den 
svenske/vestlige/EU mand” om at producere flere børn til samfundet. 
Den kan ses som en ironisk kommentar til befolkningspolitikken i Sve-
rige den vestlige verden, som en kritisk kommentar til EU eller som en 
joke, – som nogle måske ville mene var dårlig …  

Reklamens kompleksitet taget i betragtning, og det at den blev 
bragt i et svensk månedsblad rettet mod kvinder, vil jeg mene gør, at 
den taler til en målgruppe, der forventes at kunne analysere og relatere 
sig til komplekse og mangefacetterede betydninger. Det er samtidig en 
målgruppe, som forventes at have et godt indblik i de globale, sociale, 
økonomiske og politiske forandringer, der finder sted i forhold til be-
folkningspolitik i EU og resten af vesten. Blandt de svenske kvinder, 
der læser bladet, er også den gruppe, der enten ikke fik/får børn, eller 
som udskød forældreskabet, da den svenske fødselsrate faldt drastisk 
gennem 90’erne, se Regeringskansliet/Socialdepartementet (2001:105).  

Jeg foretrækker at læse reklamen i denne kontekst, ikke mindst 
fordi jeg er fascineret af de nye skabelsesberetninger, der herved kan 
læses ud af den, hvis man ser de mandlige politikere som en parodi på 
kønnede maskuline stereotyper, der er ledere af det patriarkalske sam-
fund.  

Særligt finder jeg reklamens kommentar til de demografiske for-
andringer, der finder sted i de vestlige samfund, interessant. Ved at for-
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tælle en historie, der er så fokuseret på anvendelsen af ikke-
nydelsesfyldt ”heteroseksualitet”, bliver sex omdefineret til ” business”, 
der har til formål at reproducere den vestlige hvide verden. Det er en 
beretning, der ved at naturalisere og normalisere sex som 
(re)produktion samtidig er med til at usynliggøre en række befolk-
ningspolitiske spørgsmål, der forholder sig til seksualitet, køn, etnicitet, 
nationalitet, familieforestillinger, klasse og teknologisyn.  

Den parodierede skabelsesberetning bygger på en diskurs, der 
lægger op til, at mænd på patriarkalsk vis styrer (re)produktion og sek-
sualitet. For i et samfund med for få børn er prævention og ”sex for 
sjov” en ”dårlig forretning”. Det er en narrativ, der spiller på naturali-
seringen af den hvide mand som den grundlæggende reproduktive 
kræft, der i samfundets tjeneste forventes at gå uden om anvendelsen 
af teknologier (selvfølgelig er sædkvaliteten i orden), og ikke blot nyde, 
men yde for egen vindings skyld (børn er ikke til for at glæde, men for 
at sikre pensionen).  

Under skabelsen af børn er det manden, der aktivt indgår i den 
seksuelle akt, mens kvinden passivt tages. Herved bliver de former for 
sex, der ikke er (re)produktive, som homoseksualitet og seksuel nydel-
se, hvor prævention anvendes, konstrueret som ”unaturlige”. Det er 
samtidig usynliggørelse af muligheden for, blandt infertile eller homo-
seksuelle, herunder lesbiske, at anvende nye forplantningsteknologier, 
hvilket er en logisk konsekvens, da det i sig selv ville destabilisere patri-
arkatet.  

Beretningens hyper-naturalisering af den hvide patriark bliver 
samtidig styrket af fastholdelsen af skellet mellem ”vesten” og ”resten”. 
Den manglende (re)produktion er også en trussel mod den nuværende 
globale verdensorden, hvor vesten, herunder EU, forsøger at fastholde 
sine privilegier og sikre dem mod ikke-vestlige borgere.  

Det, der er forstyrrende og skaber reklamens narrative styrke er, 
at den kan ses som en parodiering af de befolkningspolitiske diskussio-
ner, der er kommet på dagsordenen i EU, herunder også Danmark og 
Sverige189. I begge lande har politikere snakket offentligt og med stor 
bekymring om, hvordan demografien kan komme til at forme vores 

                                                 
189 Det er en problemstilling, der omfatter det meste af EU. I realiteten er der lande, 
der har en meget lavere fertilitetsrate, fx var Italiens i år 2002 nede på 1, 2, se Doug-
lass (2005:13). I antologien ”Barren States: The Population ”Implosion” in Europe”, beskri-
ves opfattelser af det at få børn i en række forskellige lande inklusiv lande fra det tid-
ligere Østeuropa, Douglass (2005). 
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fremtid. Diskursivt fremstilles det som en stærk trussel mod velfærds-
staten, fordi det spås, at der i fremtiden vil blive mangel på veluddan-
net arbejdskraft, der kan sørge for de ældre generationer.  

Den demografiske forandring er central og omgivet af en grund-
læggende værdikamp, fordi, som det formuleres i denne reklame, ud-
viklingen opfattes som en trussel mod velfærdsstaten. Der findes dog 
forskellige holdninger både til i hvor stor udstrækning, der overhovedet 
er tale om et problem, og hvordan dette problem kan overkommes190. 
Det er en kamp, som både kan få betydning for ressourcefordeling og 
magtbalancen imellem forskellige befolkningsgrupper.  

Efter at have fulgt æg, sæd og embryoner rundt på fertilitetskli-
nikker i Danmark og Sverige, finder jeg reklamen interessant. Det skyl-
des, at den virker så absurd (men alligevel ganske virkelighedsnær), at 
den denaturaliserer logikken i det ”patriarkalske samfund”. Det gør den 
gennem, hvad man ved hjælp af Butler kan beskrive som en citerende 
praksis, der i sin parodierende facon destabiliserer de eksisterende op-
fattelser af køn og maskulinitet, Butler (1990:134-149)191. Tavsheden 
omkring den ikke-vestlige del af verden, og de mennesker, der har valgt 
at få børn uden sex, eller have sex uden at få børn, synliggør absurdite-
ten i, at et par grå mandlige eminencer med magt skal styre 
(re)produktionen. I reklamen virker de i stedet skræmmende på en 
komisk måde.  

Fordi reklamen er i stand til at åbne for denne blandt mange læs-
ninger, finder jeg, at den er en god indgang til at sætte de konkrete ana-
lyser fra klinikkerne i et mere transnationalt befolkningspolitisk per-
spektiv. Det skyldes ikke mindst, at spørgsmålet om det kommende 
demografiske problem, både i Danmark og Sverige, kom frem hos de 

                                                 
190 Særligt i Danmark kommer dette til udtryk som en ideologiske magtkamp. Den 
gruppe, der står bag Velfærdskommissionen, der i Danmark bebuder nedskæring i 
velfærden, er økonomer, der baserer deres fremtidsscenarier på modellen DREAM, 
der bygger på en neoklassisk økonomisk tilgang, der af kritikere ikke inkluderer en 
forståelse for velfærdsstaten, se Jespersen (2006). Dette har i Danmark ført til en 
grundlæggende kritik af Velfærdskommissionens arbejde og har medført nedsættelsen 
af den alternative Velfærdskommission, se Jensen, Lund, Schultz-Jørgensen og 
Schwartz (2005). De argumenterer for, at velfærdsstaten kan bevares og styrkes på 
trods af den demografiske forandring. Om der er et problem, og i så fald i hvilken 
udstrækning og hvordan det skal løses, er med andre ord knyttet til en ideologisk 
kamp, om den skandinaviske velfærdsstat er den samfundsmodel, som vi ønsker.  
191 I kapitlet ”Is Kinship Always Already Heterosexual?” diskuterer Butler selv forholdet 
mellem staten, slægtskab og familieskabelse blandt homoseksuelle. Hun problemati-
serer det heteronormative udgangspunkt i staters syn på familien, se Butler 
(2004:102-130)  
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patienter, jeg har interviewet. Flere fandt det mærkværdigt, at man ikke 
økonomisk støttede dem i højere grad, når der samfundsmæssigt er et 
behov for, at der fødes flere børn. 

Ud fra reklamens befolkningspolitiske skabelsesberetning vil jeg 
svare på spørgsmålene: Hvilke materielt-diskursive gentagelser af og brud på 
bl.a. naturaliserings- og normaliseringsprocesserne generer skabelser i Danmark og 
Sverige i forhold til policies og lovgivning om assisteret befrugtning? Og hvilken be-
tydning for skabelserne har de nye skabelsesberetninger, der cirkulerer i lovgivningen 
om anvendelsen af assisteret befrugtning? 

Herigennem vil jeg kontekstualisere, de skabelser, jeg har beskre-
vet finder sted i de tidligere kapitler, og undersøge, om de forskelle, der 
findes mellem klinikker og sædbanker, kan spores til lovgivning og po-
licies.  

I resten af kapitlet vil jeg først undersøge, hvordan mennesker, 
æg, sæd og embryoner bevæger sig i Danmark og Sverige. Jeg vil her-
ved beskrive, hvilke skabende konsekvenser lovgivning og policies har 
på, hvordan mennesker og kroppe bevæger sig på grund af lovgivnin-
gen. Derefter vil jeg med udgangspunkt i tidligere forskning om de 
mange lovgivningsændringer om assisteret befrugtning vise, at de kon-
stante skabelser knyttet til forhandlinger af natur/kultur-distinktionen, 
der finder sted i praksis, også kommer til udtryk i de lovgivningsmæssi-
ge forandringer i Danmark og Sverige. Samtidig med at begge lande har 
undergået store forandringer, så findes der forskelle mellem Danmark 
og Sverige, der skyldes forskellige procedurer eller diskurser, der påvir-
ker forhandlinger af natur/kultur-distinktionen. Til sidst vil jeg koble 
disse analyser af skabelser af æg, sæd og embryoner til den eksisterende 
befolkningspolitik i Danmark og Sverige.  

Skabelser på grænsen  

Danmark er det land i Europa, hvor anvendelsen af assisteret befrugt-
ning er mest udbredt i forhold til hvor mange børn, der fødes, og Sve-
rige følger godt med på en femte plads, tæt op af Finland og Island192. 
Det kan have mange årsager, men en er, at begge lande er velfærdssta-
ter, der tilbyder 2-3 IVF behandlinger betalt af det offentlige sundheds-
system.  

                                                 
192 Forskellen på Danmark og Sverige er dog slående taget i betragtning af, at der 
ydes økonomisk støtte til behandling i begge lande. Baggrunden for denne forskel 
kan denne analyse ikke belyse. 
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 Faktaboks 5  

Procent af årgang 2002, der er skabt via 
IVF/ICSI/FER/ED 

Belgien 2,1% 

Danmark 4,2% 

England 1,4% 

Finland 2,9% 

Frankrig 1,5% 

Island 2,9% 

Kroatien 1,3% 

Norge  2,4% 

Slovenien 3,5% 

Sverige 2,8% 

Schweiz 1,4% 

Ungarn 1,8% 

Se Nyboe Andersen, Gianaroli, Felberbaum  
et al. (2006:3) 

Et af de lande, der ligeledes tilbyder gratis behandlinger, er Israel, se 
Kahn (2000). Kahn beskriver i ”Reproducing Jews: A Cultural Account of 
Assisted Conception in Israel”, hvordan udbredelse af assisteret befrugt-
ning er nært knyttet til landets eksisterende pro-natale befolkningspoli-
tik193. Udover at der gives offentlig støtte til behandling, så er assisteret 

                                                 
193 Ifølge artiklen ”Three Million IVF babies born worldwide” publiceret på WWW. 
IVF.net den 28. juni 2006, skriver Kirsty Horsey med udgangspunkt i et oplæg på den 
årlige ESHRE kongres, at Israel er det land i verden, hvor der udføres flest IVF-cykli 
i forhold til befolkningen 3,260 ud af en million. Danmark er det land der næst efter 
Israel udfører flest cykli. Her udføres 2,031 cykli per million indbyggere. I Danmark 
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befrugtning lovlig at anvende for både enlige kvinder, lesbiske og hete-
roseksuelle. Kahn forklarer dette liberale teknologisyn med, at de reli-
giøse beretninger fremstiller infertilitet som en tragisk skæbne for en 
kvinde. Samtidig beskriver hun at den pro-natale befolkningspolitik 
bunder i Israels sikkerhedspolitiske situation og det jødiske folks histo-
riske baggrund:  

” For Israeli Jews the imperative to reproduce has deep political and 
historical roots as well. Some feel they must have children to coun-
terbalance what they believe to be a demographic threat represented 
by Palestinian and Arab birthrates. Others believe that they must 
produce soldiers to defend the fledgling state. Some feel pressure to 
have children in order to “replace” the six million Jews killed in the 
Holocaust. Many Jews simply have traditional notions of family life 
that are very child centred. Finally, there are a range of cultural sen-
sitives to practices designed to limit Jewish births, given that such 
policies were often employed in various diaspora contexts as part of 
other anti-Semitic measures.” Kahn (2000:3) 

Med udgangspunkt i Björn Borg reklamen og med tanke på, hvordan 
en bevidst pro-natal politik er nært relateret til anvendelsen af assisteret 
befrugtning i Israel, kunne man stille spørgsmålet, om forplantnings-
teknologierne bliver anvendt på samme pro aktive måde i Danmark og 
Sverige. Med andre ord kunne det relativt store forbrug af teknologier-
ne skyldes, at politikerne så dette som en af løsningerne på den mang-
lende arbejdskraft i fremtiden, ønsket om fortsat stigende økonomiske 
vækstrater og herunder velfærdsstatens fortsatte eksistens.  

Da jeg fik øjnene op for, at Danmark og Sverige er nogle af de 
lande, hvor der propertionelt med en fødselsårgang fødes, flest børn 
der er blevet til ved hjælp af assisteret befrugtning, var det dog ikke 
umiddelbart den argumentation, jeg oplevede lå til grund for udbredel-
sen. Indtil da havde mine læsninger af lovgivningerne derimod været 
baseret på en interesse for de lovgivningsmæssige begrænsninger, som 
finder sted sammenlignet med fx USA eller Finland194.  

 Med udgangspunkt i Björn Borg reklamen som diskursivt er 
genkendelig, er det dog interessant at assisteret befrugtning ikke i hver-

                                                                                                                
er procentdelen af børn, der fødes ved hjælp af fertilitetsbehandling dog højere (den 
højeste i verden) pga. den lavere fødselsrate. Artiklen gør ikke klart, hvilket år oplys-
ningerne stammer.   
194 Goggin og Orth (2004) beskriver, hvordan assisteret befrugtning i USA hovedsa-
geligt reguleres af de praktiserende lægers organisationer. I Finland findes heller ikke 
nogen lovgivning om anvendelsen af assisteret befrugtning, for en beskrivelse af di-
skussionerne om at skabe en lovgivning i Finland, se Burrell (2005:34-40) 
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ken Danmark eller Sverige anvendes proaktivt i befolkningspolitikken 
som i Israel. 

Som det allerede er beskrevet i de tidligere kapitler, adskiller 
Danmark og Sveriges restriktioner sig dog fra hinanden, hvilket var det, 
der initierede min nysgerrighed omkring hvilken betydning, lovgivnin-
ger og policies får for de konkrete skabelser knyttet til æg, sæd og em-
bryoner.  

 I den følgende faktaboks 6. laver jeg et rids over de vigtigste 
elementer i lovgivningen, og beskriver forskellene mellem Danmark og 
Sverige. 
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Fakta boks 6 

Opsummering af den gældende lovgivning om de nye 
forplantningsteknologier anno 2006195 

� Hvem kan anvende teknologierne ? 

Danmark Sverige 

Man skal være heteroseksuel og 
gift eller samboende i et 
ægteskabslignende forhold. 

Kvinden skal ved offentlig 
behandling være under 40 og i 
privat behandling være under 45 år. 

I Danmark kan man uanset 
civilstand blive insemineret, så 
længe det ikke er en læge der 
udfører inseminationen. 

Lægen kan afvise behandling af 
medicinske grunde. 

 

 

Man skal være gift eller samboende i 
et ægteskabslignede forhold. 

Lovgivningen siger, at kvinder, der er 
kommet ind i den alder, hvor 
fertiliteten er stærkt aftagende, ikke 
må modtage behandling.  

Partneren bør ikke være ældre end at 
han eller hun kan påtage sig sit 
forældreansvar. I praksis fortolkes det 
forskelligt i forskellige Län196.  

Hvor kvinden i Skåne må være op til 
38 år gammel, må hun i Örebro være 
op til 43 år. Manden må de fleste 
steder højst være 55 år gammel.  
Se http://www.iris.y.se  

Lægen kan afvise behandling i tilfælde 
af, at parret fysisk eller psykisk ikke 
kan varetage forældrerollen. 

 

 

 

                                                 
195 Oversigten er baseret på følgende dansk lovgivninger og vejledninger: Lov nr. 460 
af 10. juni 1997, ændret ved lov nr. 427 af 10 juni 2003, lov. Nr. 69 af 4. februar 2004, 
og lov nr. 240 af 5. april 2004, Sundhedsstyrelsens vejledning af 30. september 1997, 
”Vejledning om kunstig befrugtning og anden reproduktionsfremmende behandling”. Oversigten 
er baseret på følgende svensk lovgivning og vejledninger: Lag (1991:115), ändring 
införd: t.o.m. SFS 2005:39, Lag (1988:711), ändring införd: t.o.m. SFS 2005:445 og 
Lag (1984:1140), ändring införd: t.o.m. SFS 2005:443 samt SOSFS 2005:17 (M ) Den 
danske del af lovgivningen ændres radikalt på fem områder fra 1. januar 2007, 
se forord! 
196 Län i Sverige svarer til Amter i Danmark (indtil januar 2007). 
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� Anvendte teknologier 

Danmark Sverige 

IVF, ICSI, Insemination , 
PESA/TESE, AHA 

Der foretages forsøg med PGD og 
IVM. 

IVF, ICSI, IVM, Insemination, 
PESA, TESE, AHA, PGD. 

� Særlige regler i forhold til donation 

Danmark Sverige 

Donation af embryoner er forbudt. 

Sæddonation og ægdonation er 
tilladt. Donorer er påkrævet 
anonymitet.  

En enkelt sæddonor må max give 
ophav til 25 børn i Danmark.  
Eksporteres sæden, kan donoren 
yderligere give ophav til det antal 
børn, der er tilladt i hvert enkelt 
land. 

Donorer skal være fysisk og 
psykisk sunde og må ikke have haft 
såkaldt ”risikofyldt adfærd” (ingen 
erfaring med stiknarkomani, 
kontakt med prostituerede, kvinder 
syd for Sahara og ingen sex med 
mænd). Donor vælges så han ligner 
partneren mest muligt mht. 
etnicitet, hårfarve, øjenfarve, højde 
og drøjde.  

Der er ingen regler for, hvor længe 
sæd må være nedfrosset. 

Ægdonorer skal selv være i 
fertilitetsbehandling. Hun skal være 
fysisk og fysisk sund og rask og må 
ikke have haft risikofyldt adfærd 
(se sæddonor). 

Donation af embryoner er forbudt. 

Sæddonation og ægdonation er 
tilladt.(ægdonation fra 2003) 

- Barnet har ret til at få oplyst 
donorens identitet, når det er 
”modent”. 

En enkelt sæddonor må max give 
ophav til 6 børn. 

Donor skal være fysisk og psykisk 
sund og rask.  

Donor vælges, så han/hun ligner den 
sociale far/mor mest muligt mht. 
etnicitet, hårfarve, øjenfarve, højde og 
drøjde. 

Der er ingen regler for, hvor længe 
sæd må være nedfrosset. 

Ægdonorer skal være fysisk og 
psykisk sunde og raske. 

En ægdonor må max give ophav til 6 
børn. 

Donation må kun foretages på 
offentlige klinikker. 
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� Nedfrysning af embryoner 

Danmark Sverige 

Embryoner må max være 
nedfrosset i 2 år, derefter bliver de 
destrueret. 

OBS fra 1. januar 2007 bliver 
den danske lovgivning ændret 
radikalt, se forord! 

 

Embryoner må max være nedfrosset i 
5 år, derefter bliver de destrueret. 

 

I de tidligere kapitler har jeg analyseret skabelser i tilknytning til æg, 
sæd og embryoner uden konkret at kortlægge hvordan lovgivning og 
policy får betydning for hvordan æg, sæd, embryoner og patienter be-
væger sig mellem lande. I praksis foregår der både fra dansk og svensk 
side, hvad man inden for fertilitetsverdenen kalder ”fertilitetsturisme”. 
Dvs. at danske og svenske borgere vælger at tage til udlandet for at få 
den fertilitetsbehandling, de ønsker, eftersom den ikke tilbydes pga. 
lovgivningen eller policies i det land, de bor i.  

At det finder sted kan ses på internettet på de mange websider, 
der henvender sig til fertilitetspatienter. Hvordan disse bevægelser fin-
der sted og omfanget af dem, er der ingen fuldkommen kortlægning af, 
da sundhedsmyndighederne i begge lande kun registrerer, hvor mange 
behandlinger der samlet sker i det pågældende land.  

Fx beskrives det på den svenske webside Vill ha barn: 
WWW.villhabarn.com, at en stor del heteroseksuelle par rejser fra Sve-
rige til Danmark for at gennemgå insemination med donorsæd. Det 
skyldes som beskrevet i sædkapitlet, at en del svenskere ikke ønsker, at 
deres barn kan få oplysninger om donoren. Det kan også skyldes den 
ventetid, der findes ved insemination en del steder i Sverige. Nogle les-
biske, der har fået børn i Danmark inden lovgivningen åbnede op for 
lesbiskes anvendelse af donation, kan ønske, at søskende har samme 
donor, og enlige kvinder er nødt til at rejse udenlands for at kunne bli-
ve insemineret. 

Det er dog ikke blot over den danske grænse svenskerne rejser. 
Eftersom Finland ikke har en lovgivning på området og tillader ægdo-
nation og surrogatmoderskab, er der også mange rejser til klinikker i 
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Finland197. Det skyldes ikke mindst, at ægdonation indtil år 2003 i Sve-
rige ikke var lovlig, og der stadig i dag er kø for at gennemgå behand-
linger. Denne mangel på æg findes, selvom den svenske lovgivning åb-
ner op for, at kvinder, der ikke selv er i behandling, kan donere. Dog er 
det kun legalt at udføre ægdonation på de offentlige klinikker, hvilket i 
praksis skaber en begrænsning i anvendelsen af ægdonation.  

I Danmark er 
det i modsætning til i 
Sverige blot kvinder, 
der selv er i fertilitets-
behandling, der kan 
blive ægdonorer198. 
Det medfører, at der 
findes et meget be-
grænset antal kvinder, 
der ønsker at donere 
æg. Samtidig er hor-
monpræparaterne i de 
senere år blevet udvik-
let, og lægerne er ble-
vet bedre til at dosere 
hormonerne. Det gør, 
at færre kvinder udvik-
ler så mange æg, at der 
er nok til en evt. dona-

tion.  

På de danske offentlige klinikker er der derfor flere års ventetid, 
og selv på de private klinikker, har de svært ved at tilbyde ægdonation. 
Derfor er der mange, der tager til fx Spanien eller Finland for at mod-
tage æg. Nogle danske klinikker tilbyder at hjælpe med etablering af 
kontakt til en udenlandsk klinik, hvor behandlingen kan finde sted. De 
hjælper også med at gennemføre de nødvendige undersøgelser og be-
handlinger, inden donationen skal finde sted i udlandet199.  

Det er dog ikke blot menneskekroppe, der bevæger sig over lan-
dets grænser. Der er også danskere der, som lovgivningen lægger op til 
                                                 
197 Det beskrives fx på www.Villhabarn.com der særligt oplyser om danske og finske 
klinikker. 
198 Fra 1. januar 2007 ændres den danske lovgivning, så det bliver tilladt for kvinder 
der ikke selv er i behandling at donere æg, se Lov nr. 535 af 8. juni  
199 Se fx, http://www.nordica.org  
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i Sverige, finder, at barnet skal have mulighed for at få oplyst dets bio-
logiske ophav, efter det er fyldt 18 år. På Alternativet og de andre kli-
nikker administreret af jordemødre, finder der nemlig en import af sæd 
med ”donor release” fra Californien sted 200.  

Det er også muligt at købe sæd over nettet til egen insemination 
per postordre. Der findes bl.a. en dansk sædbank med ukendt adressat 
http://www.saedbank.com/om_os.htm. Internationalt kan man købe 
sæd fra www.mennotincluded.com, og før påske 2004 blev en webside 
www.womannotincluded.com af samme firma lanceret med overskrif-
ten: ”Ova here: Worlds first online provider of human eggs is hathced!” Hvor ini-
tiativtageren fremfører mottoet: ”Eggs aren’t just for easter, they’re for life”.  

Websiden har til formål at etablere kontakt mellem ægdonorer og 
kvinder, der har behov for æg. Det er en webside, der ikke har nogle 
begrænsninger, hverken hvad angår alder eller civilstatus. Drevet af 
kommercielle interesser, kører websiden samtidig en bevidst subversiv 
politik, der er med til at synliggøre de grupper, der i flere lande eksklu-
deres fra behandling.  

Det er dog ikke blot udenlandsk sæd, der til tider importeres til 
Danmark. Verdens største sædbank (Vikingebanken) findes i Danmark. 
Banken har afdelinger i de tre største danske byer, hvor donorer kan 
levere deres sæd. Bliver det leveret i København eller Odense, bliver 
det senere sendt til hovedkontorets bank i Århus, der står for salg og 
leverance til hele verden. Som tidligere nævnt har banken åbnet en af-
deling i USA under eget navn. Når en dansk eller en anden udenlandsk 
klinik har brug for sæd, ringer de dertil for at købe sæden, der bliver 
sendt af sted med bud. Den danske sæd kan således først blive trans-
porteret fra København til Århus, for derefter at blive sendt videre til 
alt lige fra Skive til USA201.  

I Sverige sendes sæden derimod ikke rundt i frysetanke, med 
mindre det er nedfrosset sæd fra mænd, der fx har været i kemoterapi 
og skal anvende sæden til behandling på en anden fertilitetsklinik. Er 
der derimod tale om donation, så ligger både sædbank, ægbank og ferti-
litetsklinik samme sted. På baggrund af lovgivningen om registertilsyn 
og anonymitet er private sædbanker ikke lovlige, derfor ville en sæd-
bank ikke kunne etablere sig som i Danmark. 

                                                 
200 www.storkklinik.dk, www.vitanova.dk  
201 Farquhar beskriver i artiklen ”Gamete Traffic/Pedestrian Crossing” potentialer og 
problematikker som bevægelser med æg og sæd kan føre med sig i en ameri-
kansk/transnational kontekst, se Farquhar (1999)  
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Politiske beslutninger angående ressourcer kan også spille en rol-
le for de former for behandlinger, der er tilgængelige, og i hvilket om-
fang de udføres. I den sydlige del af Sverige har politikerne valgt at ud-
licitere IVF-behandling til privatklinikker. Det har medført, at IVF-
klinikker og inseminationsbehandling med sæddonor er adskilt på hen-
holdsvist private og offentlige klinikker. Det betyder derudover, at æg-
donation og IVF med sæddonation slet ikke er en mulighed syd for 
Göteborg. Er man svensker med behov for disse behandlinger, skal 
man derfor enten rejse til Göteborg for offentlig behandling eller til et 
andet land for at få privat behandling.  

Da fertilitetsbehandling er et af de felter inden for sundhedsvæ-
senet, der kun delvist dækkes af det offentlige sundhedssystem i både 
Danmark og Sverige, findes der i begge lande en række private klinik-
ker, der til tider ejes og ledes af læger, der også er ansat i det offentlige 
sundhedsvæsen. Eftersom patienter kun kan gennemgå tre IVF-cykli i 
det meste af Danmark, og det i Sverige svinger mellem 2-3 behandlin-
ger, er der en del, der fortsætter med behandling på private klinikker. 
Det kan enten være fordi det ikke er lykkedes dem at få et barn med de 
offentligt betalte forsøg, eller fordi de ønsker søskende202. 

Fordi der er relationer mellem personalet på offentlige klinikker 
og de private, bevæger personalet sig ligeledes til tider mellem klinik-
kerne. Herimellem findes der mere eller mindre nære relationer til an-
vendelse af udstyr og kapacitetsopbygning. Tilmed findes der en dansk 
virksomhed, der udover at opstarte en dansk klinik, har været med til at 
skabe et antal klinikker i Syd-, Øst- og Vestafrika. Under mit feltarbej-
de på den danske klinik var der derfor en del nigeriansk personale un-
der oplæring.  

Ser man nærmere på rækken af andre helt centrale aktører i form 
af hormoner, mikroskoper, frysetanke, inkubatorer (varmeskabe som 
æg, sæd, og embryoner opbevares i) så er de alle rettet mod et globalt 
marked. Forskningen og udviklingen af praksisser og nye teknologier 
sker i et globalt netværk. Udviklingen gennem forskning og anvendt 
fertilitetsmedicin er tæt koblet, da det er medicinalindustrien, der spon-
sorerer konferencer, møder og forskning. Hvert år er der flere årlige 
internationale konferencer, som er med til at skabe viden og indsigt, og 
                                                 
202 I Vestsjællands amt i Danmark får man mulighed for at få offentlig støtte til det 
andet barn. Det er dog kun muligt indtil den 1. januar 2007, hvor den nye lovgivning 
på området træder i kraft, se Lov nr. 535 af 8. juni 2006. Den sætter juridisk stopper 
for at man i det offentlige behandlingssystem kan tilbyde mere end tre behandlings-
forsøg. I Sverige kan man i nogle Län få to behandlinger i andre tre.   
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som former de skabelser, der sker knyttet til de tre imploderede knu-
der. Når man undersøger de farmaceutiske firmaers informations og 
reklamemateriale, er der, som de tidligere analyser af Seronos romance 
mellem æg og sæd, Organons ”It takes two...”, og pingvinberetningen 
viser, både materiale, der er rettet mod nationale markeder, som beret-
ninger der anvendes globalt. 

At undersøge skabelser knyttet til æg, sæd og embryoner, har 
derfor medført, at jeg ikke har kunnet undgå at se dem som mere end 
skabelser, der sker ud fra nationale lovgivninger, men også som globale 
relationer og transnationale praksisser. Som titlen på Marcia C. Inhorns 
bog ”Local Babies, Global Science, Gender, Religion and In Vitro Fertilization 
in Egypt” (2003) om anvendelsen af IVF i Egypten viser, så er den eksi-
sterende fertilitetsindustri og videnskab en del af globaliseringstenden-
ser, hvor grænseforhold samtidig fastholdes, rekonstitueres og brydes 
op.  

Ikke alle aktører kan eller ønsker at bevæge sig over alle grænser 
– og i Danmark og Sverige er der fx ingen grund til det, hvis et hetero-
seksuelt par skal behandles med konventionel IVF. Andre lovgiv-
ningsmæssige begrænsninger eller policies er samtidig med til at skabe 
bevægelser over grænser af kønsceller eller mennesker, som fx sæd der 
både importeres og eksporteres til og fra Danmark. I Sverige er det 
derimod patienter, der bevæger sig efter sæden ved enten at tage til et 
af de relativt få steder i Sverige, hvor inseminationer foretages, eller til 
fx Danmark på en privatklinik.  

Samtidig med at Danmark er det land i Europa, hvor IVF er 
mest udbredt, og at Sverige på trods af mere begrænset brug ligeledes 
er et af de lande i Europa, der anvender teknologien mest, så er der 
mange usikkerheder knyttet til disse tal.  

På baggrund af de mange bevægelser over grænserne, der skyldes 
lovgivninger og policies, er det svært at få præcise tal på, hvor mange af 
de børn, der fødes i Danmark og Sverige, som er blevet til med anven-
delse af assisteret befrugtning. De tal som findes, giver nemlig ikke no-
get klart billede på, hvor mange danskere, der tager til udlandet for at 
skabe børn ved hjælp af teknologier, eller hvor mange udlændinge, der 
kommer til Danmark i behandlingsøjemed. Det samme gælder for Sve-
rige. Det vides heller ikke hvor mange, der bestiller sæd per postordre 
eller aftaler ægdonation via nettets nye formidlingsportal. Selv antal af 
behandlingscykli, der ellers er det tal, som burde være relativt sikre da-
ta, da det skal indberettes til sundhedsmyndighederne, er i Danmark 
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usikre, eftersom private klinikker ikke altid oplyser behandling af ud-
lændinge, der bliver behandlet i Danmark203. At tallene synes usikre el-
ler slet ikke findes, når det gælder de behandlinger af danskere og sven-
skere, der foretages i udlandet, er dog i mine øjne interessant, eftersom 
skabelser, der reelt finder sted, usynliggøres. Det illustrerer også, at der 
i Danmark og Sverige både er lovgivninger og policies, der fordrer og 
begrænser skabelsen af børn ved hjælp af assisteret befrugtning, hvilket 
er anderledes end Kahns beskrivelse af anvendelsen af teknologierne i 
Israel.  

Det åbner op for overvejelser over, hvad der diskursivt og mate-
rielt former den danske Europarekord og den relativt store anvendelse 
af teknologien i Sverige. Selvom teknologien i Danmark ikke diskursivt 
er knyttet til et bevidst forsøg på at øge befolkningstilvæksten, så er 
den, som jeg har illustreret i de tidligere kapitler, relateret til en række 
andre diskurser heriblandt forhandlinger af natur/kultur-distinktionen, 
der er koblet til seksualitet, familieforestillinger og etnicitet. I det næste 
afsnit vil jeg vise, hvordan forhandlinger af natur/kultur kommer til 
udtryk i de konstante lovgivningsmæssige forandringer, der har fundet 
sted i både Danmark og Sverige, særligt siden IVF blev introduceret i 
starten af 80’erne.  

Forhandlinger af natur/kultur i lovgivningsarbej-
det 

Assisteret befrugtning som en ny lovgivningsmæssig udfor-
dring 

Introduktionen af assisteret befrugtning sammen med andre biotekno-
logier kan ses som en ny samfundsmæssig udfordring, fordi det nød-
vendiggør overvejelser om relationen mellem etik, politik og lovgivnin-
gen, se Achen (1997). Det skyldes, at etiske spørgsmål, som jeg i de tid-
ligere kapitler har beskrevet, opstår under anvendelsen af assisteret be-
frugtning. Det er fx problematikken om, hvornår livet begynder, et 
spørgsmål som blev tydeligt i embryonkapitlet. Det, at assisteret be-
frugtning opfattes som et nyt område, der skal lovgives om, kan have 
været med til at forme de mange juridiske forandringer, der er sket på 
                                                 
203 Denne oplysning har jeg fået fra Lone Mortensen, der var ansvarlig for det stati-
stiske arbejde med IVF behandlingen i Sundhedsstyrelsen, telefon samtale 1. april 
2004. Hun mener derfor, de tal der er opgivet fra Dansk Fertilitetsselskab, muligvis er 
mere sikre, eftersom de er højre end tallene der er blevet indberettet til Sundhedssty-
relsen. 
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området i Danmark og Sverige. Fx har det i Danmark været praksis, at 
politikerne blev fritstillet fra partidisciplinen, når de stemte om 
spørgsmål relateret til assisteret befrugtning, hvilket ellers sjældent sker 
i det danske Folketing. Det skyldes, at området blev defineret som 
”etisk”, se Burrell (2005:31).  

I Danmark og Sverige har der været stor forskel på de lovgiv-
ningsmæssige processer, der ligger til grund for de nuværende love. 
Man kan derfor stille spørgsmålet, om det har spillet en afgørende rolle 
for de forskelle, der findes i de måder, natur/kultur-distinktionen bliver 
konstrueret på i den svenske og danske lovgivning? 

Sverige 
I Sverige har man lovgivet stykvist på området. Lovgivningen blev til 
gennem den vanlige praksis, som findes i det juridiske system i Sverige. 
En undersøgelseskommité med ”ekspert viden” nedsættes til at ind-
samle viden om det bestemte område og kommer med juridiske anbe-
falinger. På baggrund af redegørelsen tager politikerne i Rigsdagen be-
slutning om lovgivning på området.  

Tor Sverne, der tidligere har været formand for en redegørelse 
for børns rettigheder, blev i 1981 udvalgt til at undersøge spørgsmålet 
om insemination. Hans baggrund var dog knyttet til familieret, hvilket 
var det ekspertmæssige udgangspunkt for undersøgelsesudvalget, Lilje-
strand (1995:277). Det kan være en af grundene til, at ”barnets bedste” 
kom til at spille så betydningsfuld en rolle i den svenske lovgivning og 
senere i inseminationspraksis.  

Det var et arbejde, der blev formet og initieret af ”Haparanda sa-
gen”. Det var en faderskabssag, hvor manden, i et heteroseksuelt par, 
der havde fået et barn via donorinsemination, efter skilsmisse ville af-
skrive sig barnet. Sagen blev afsluttet med, at manden vandt, Lilje-
strand (1995: 276). 

 Det ”faderløse barn” skabte efterfølgende debat i det svenske 
samfund og var med til at sætte dagsordenen for redegørelsen om do-
norinsemination204. Den var baseret på en stærk diskurs om ”barnets 
rettigheder”. Med adoption som analogi blev der argumenteret for, at 
et barn har ret til kendskab om dets biologiske ophav. ”Haparanda sa-
gen” var blandt andet med til at understrege et barns behov for både 
en far og en mor, hvilket problematiserede anvendelsen af inseminati-
on af enlige og lesbiske, se Liljestrand (1990, 1995). Derudover blev 
                                                 
204 Burrell (2005) tager udgangspunkt i denne redegørelse (SOU 1983:42).  
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private sædbanker med udgangspunkt i en dansk sædformidling (Sæ-
deshjælpen) af undersøgelsesudvalget fremstillet som suspekt, Lilje-
strand (1995:283)205. Redegørelsen kom til at ligge til grund for den en-
delige lovgivning, der trådte i kraft i 1985. 

Det samme udvalg udformede efterfølgende en redegørelse om 
befrugtninger uden for kroppen, der førte til tilblivelsen af børn206. På 
denne baggrund blev lovgivningen: Lag (1988:711) ”Lag om befruktning 
utanför kroppen”, udformet – en lovgivning, der bl.a. forbød ægdonation 
og IVF med donorsæd og hindrede enlige og lesbiske i at få behand-
ling. Den svenske lovgivning var således i sit udgangspunkt fokuseret 
på at sikre, at genetiskslægtskab og kernefamilien ikke blev udfordret 
under anvendelsen af assisteret befrugtning. Med andre ord var den ba-
seret på den hegemoniske naturaliseringsdiskurs207. 

Siden hen er den relativt restriktive svenske lovgivning blevet 
blødt op. Efterfølgende er det blevet lovligt at fryse og opbevare be-
frugtede æg i op til fem år, IVF og sæddonation kan kombineres, æg-
donation er blevet tilladt, og senest er det i 2005 blevet tilladt for lesbi-
ske par i ægteskabslignende forhold at blive behandlet med inseminati-
on og IVF.  

Den kontinuerlige forandring af lovgivningen synliggør, at na-
tur/kultur-distinktionen har været under forhandling, og forestillinger 
om normalitet og seksualitet er under forandring i det svenske sam-
fund.  

Danmark 
I Danmark er lovgivningsprocessen foregået meget anderledes. Der 
blev ikke udformet en decideret lovgivning før i 1997. Siden da har 

                                                 
205Sædeshjælpen var ikke en rigtig ”sædbank”, men et initiativ taget af en mand ved 
navn Bo Warming, der etablerede kontakt mellem kvinder, der ville have børn, og 
mænd, der ønskede at donere sæd. Bo Warming er en quasi kendt person i Danmark, 
idet han har været en trofast støtte af Mogens Glistrup, der dannede Fremskridtspar-
tiet.  
206 Der var tale om (SOU 1985:5) ”Barn genom befruktning utanför kroppen”. Ifølge Bur-
rell kan dette arbejde betragtes som en fortsættelse af (SOU 1983:42) se Burrell (2005: 
11-12). Achen forklarer, at (SOU 1985:5) tydeligt er formet af redegørelsen (SOU 
1984: 88) ”Genetisk Integritet, Betänkningen av gen-etikkomittén”. Det var en redegørelse, 
der blev bestilt allerede i 1981. Redegørelsen opsætter 11 etiske grundnormer, som 
Achen mener prægede de følgende redegørelser på feltet, der inkluderede assisteret 
befrugtning herunder (SOU 1985:5), se Achen (1997:210) 
207 Læser man Burrells beskrivelse af argumentationen i (SOU 1985:5) kommer dette 
frem, trods hun ikke anvender begreberne den hegemoniske naturaliseringsdiskurs, 
eller heteronormativitet, se Burrell (2005:11-12). 
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lovgivningen til gengæld både inkluderet anvendelsen af kønsceller til 
assisteret befrugtning og forskning208.  

Diskussionerne om hvordan området skulle reguleres startede 
dog allerede i 1984, da den daværende indenrigsminister Britta Schall 
Holberg nedsatte et udvalg, der skulle redegøre for behovet for regule-
ring og lovgivning af assisteret befrugtning, Achen (1997:58). En af 
udvalgets konklusioner var, at der var behov for etableringen af et cen-
tralt etisk råd, hvilket førte til etableringen af Det Etiske Råd i 1987. 
Ifølge loven om Det Etiske Råd var dets primære opgave at rådgive 
Folketinget, Sundhedsministeren og at udføre oplysende arbejde, Bur-
rell (2005:29). Rådets sammensætning er interessant, eftersom det be-
står af lægpersoner, der ikke arbejder med assisteret befrugtning i prak-
sis, men har en interesse i problemstillingen. Ligesom i Sverige, hvor de 
første redegørelser blev skrevet ud fra et familieretsligt perspektiv, blev 
rådets rapporter således ikke skrevet af professionelle, der havde til-
knytning til feltet.  

I årene op til 1997 udformede Sundhedsministeriet reguleringer 
for nedfrysning og donation af æg, og det forbød embryodonation209. I 
1993 opstod to sager, der førte til en national debat på området. Det 
handlede om en sag, hvor en kvinde under hormonbehandling blev 
gravid med ni fostre, og om en sag, hvor en fertilitetslæge under IVF 
behandling både anvendte donoræg og donorsæd. Begge hændelser 
fandt sted på privatklinikker og førte til overvejelser om behovet for 
bedre overvågning og behandling i den private sundhedssektor, Burrell 
(2005:29-30). Problemstillingen blev taget op på en konference om in-
fertilitet arrangeret af Teknologinævnet, der også argumenterede for 
behovet for at udvikle et register over konsekvenser og resultater af 
behandlingerne, Burrell (2005:30). I 1995 udgav Det Etiske Råd endnu 
en af mange rapporter om anvendelsen af assisteret befrugtning210. I 
rapporten argumenterede de for, at der var behov for en øget regule-
ring af området.  

Det førte til, at det første samlede lovforslag kom til 1. behand-
ling i 1996. Det var et lovforslag, der både inkluderede anvendelsen af 

                                                 
208 Lov nr.460, af 10 juni, 1997 
209 Ifølge Burrell (2005:29) blev det i Folketinget vedtaget, at Sundhedsministeriet 
kunne udforme reguleringer på området. 
210 Se fx Det Etiske Råd (1989a, 1989b, 1989c, 1993, 1995) efter udformningen af 
lovgivningen i 1997, er der videre blevet udformet både høringssvar og debatoplæg, 
se fx Det Etiske Råd (2000a, 2000b, 2000c, 2001a, 2001b, 2003a, 2003b, 2004a, 
2004b, 2004c, 2004d, 2004e, 2005) 
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kønsceller til assisteret befrugtning og forskning. Selvom lovforslaget 
bl.a. inkluderede spørgsmål om preimplantations genetisk diagnostik 
(PGD), der var blandt de nye teknologier, der kunne åbne op for di-
skussioner om eugenetik mm., var det spørgsmålet om familieform, der 
blev centralt. Med andre ord blev et af hoveddebatemnerne hvorvidt 
enlige og lesbiske har ret til at anvende assisteret befrugtning, se Lykke 
(2000), Lützen (2000) Bryld (2001) og Stormhøj (2002). Lykke (2000) 
og Bryld (2001) har begge argumenteret for, at dette er den første gang 
at den lesbiske kvinde, som subjektposition, er blevet konstrueret i 
dansk politik. De argumenterer for, at dette skete, fordi det var lettere 
for politikerne at involvere sig i en debat, som handlede om, hvad de 
fandt var social monstrøsitet, end en debat om nye teknologier Lykke 
(2000:12-16), Bryld (2001:308-309).   

Ligesom i Sverige kan konstruktionen af lesbiske og enlige kvin-
der som dårlige forældre ses som et forsøg på at genskabe ”naturens 
orden”. Det er en konstruktion, der i de efterfølgende år er blevet ud-
fordret både i Danmark og Sverige, fordi det er åbenlys diskrimination, 
der uden fagligt belæg knytter seksualitet, køn og familieform sammen 
med, hvad gode forældre er211. Det er samtidig en forestilling, der i 
begge samfund stadig spiller en central rolle i forhandlingerne af na-
tur/kultur-distinktionen.  

Sidenhen har spørgsmålet om enlige og lesbiskes adgang været 
debatteret flere gange. I perioden fra 1997 og til i dag er spørgsmålet 
rejst, både af dem der kritiserede, at enlige og lesbiske ikke må blive 
behandlet af læger, og kritikere af, at det i praksis har været muligt for 
enlige kvinder og lesbiske at blive insemineret på fx Alternativet.  

Den første reelle ændring i lovgivningen siden 1997 blev gen-
nemført i 2004, da man tillod anvendelsen af pre-implantations gene-
tisk diagnostik (PGD) til skabelsen af søskende til et sygt barn, dvs. at 
barnet, der skabes, bliver skabt for at redde dets søster eller bror. Lo-
ven trådte i kraft april 2004, se Burrell (2005:33). 

Denne lovændring var oprindeligt knyttet til en række andre lov-
forslag. For det første blev der lagt op til en åbning for at kvinder, der 

                                                 
211 Susan Golombok beskriver i bogen “Parenting What Really Counts?” (2000), med 
udgangspunkt i mange års forskning, at det vigtigste for et barn under opvæksten er 
ikke at blive konfronteret med konflikter. Godt forældreskab handler med andre ord 
ikke om forældrenes seksualitet, køn og samlivsform, men om barnet indgår i nære 
trygge, varme relationer med voksne mennesker der har det godt med hinanden. 
Konklusionen kommer hun til efter at have gennemgået og udført forskning om 
børns opvækst i stort set alle familie- og tilblivelsesformer.  
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ikke er i behandling, kunne blive ægdonorer. Et forslag, der for det an-
det inkluderede indførelse af muligheden for, at par kan afvises til be-
handling. For det tredje foreslog man at hæve den to årige grænse for 
nedfrysning af embryoner til fem år, og for det fjerde inkluderede for-
slaget en lovgivningsmæssig grænse for, hvor meget det offentlige skal 
støtte fertilitetsbehandling212.  

Resten af forslaget blev dog først behandlet i 2006, hvor 
spørgsmålet om enlige og lesbiskes ret til behandling igen kom på 
dagsordenen. Først havde man fra partiet Venstre bebudet, at sund-
hedsordføreren ville fremsætte et forslag uden om regeringen om, at 
enlige og lesbiske skulle have ret til behandling i privatregi, men det 
blev i sidste øjeblik trukket tilbage på grund af kritik fra den konserva-
tive regeringspartner, Politiken (23. maj, 2006). Under 2. behandlingen 
af lovforslaget  gik oppositionens forslag om, at lesbiske og enlige også 
får ret til behandling i det offentliges regi i stedet igennem. Det lykke-
des, fordi oppositionsforslaget fik støtte fra en del af Venstres folke-
tingsmedlemmer. Uenigheden i regeringen, skabte spænding om udfal-
det til det sidste, da lovforslaget ved 3. behandlingen blev endeligt ved-
taget den 2. juni 2006, Politiken (2. juni, 2006).  

Siden indførslen af IVF i Danmark har der således ligesom i Sve-
rige været forhandlinger af natur/kultur-distinktionen i samfundet via 
lovgivningsarbejdet. Det interessante er som i Sverige, at de forandrin-
ger, der vil blive gennemført i 2007, er knyttet til en række af de absur-
de performative brud, som jeg i æg-, sæd- og embryonkapitlet viser 
finder sted. 

Ser man på de diskurser, der har spillet en rolle og stadig former 
forhandlingerne af natur/kultur-distinktionen, så handler det meget om 
seksualitet, familieformer og genetisk slægtskab, og det er udelukkende 
i relation til genetisk slægtskab (dvs. spørgsmålet om anonymitet/ikke 
anonymitet ved donation), at der har været en markant forskel, som i 
det lovgivningsmæssige arbejde ikke har været til forhandling hverken i 
Danmark eller Sverige. Til gengæld viser gruppen af svenskere, der 
vælger at tage til Danmark for at blive insemineret, eller danskere, der 
køber sæd importeret fra Californien, at forhandlingen også på dette 
område materialiserer sig i praksisser, i form af fertilitetsturisme og sæ-
dimport.  

                                                 
212 Dette forslag blev viderebearbejdet og blev først fremsat igen i 2006, se ”Forslag til 
Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og 
forskning m.v.”, Indenrigs og Sundhedsministeriet, 25, januar 2006 
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Spørgsmålet om seksualitet og familieformer relateret til for-
handlinger om natur/kultur-distinktionen har derfor, på trods af for-
skelle på lovgivninger og praksisser, stadig en central plads i de diskus-
sioner, der finder sted. Det rejser spørgsmålet, om der er andre forskel-
le mellem Danmark og Sverige, der har påvirket de eksisterende lov-
givninger og praksisser?  

En skævlæsning af befolkningspolitikken i Dan-
mark og Sverige  

Björn Borg reklamens hovedpointe er, at vi behøver flere kroppe til 
produktionen, og at dette i et patriarkalsk samfund sker ved hjælp af 
(re)produktiv sex. Skabelsesberetningen fænger, fordi politikere, der 
fremfører dette argument på pressemøder, er et genkendeligt fænomen 
i de to lande. På trods af at man skulle tro, at man først og fremmest er 
interesseret i, at der skabes børn, så har de diskurser, der har formet de 
nuværende lovgivninger, været stærkt knyttet til en heteronormativitet 
både seksuelt og i forhold til familiestrukturer. Selvom fx et parti som 
Dansk Folkeparti er en stærk fortaler for yderligere stramninger på ud-
lændingeområdet, så er de samtidig imod en forøgelse af anvendelse af 
assisteret befrugtning213. Det kunne ellers som i Israel bruges i en xe-
nofobisk eller sikkerhedspolitisk argumentation. 

Under mine interview med patienter i både Danmark og Sverige 
har de nævnt det mærkværdige ved, at politikere på den ene side argu-
menterer offentligt for problemet med den demografiske forandring, 
der fører til flere ældre, uden samtidig at se at skabelsen af børn ved 
hjælp af assisteret befrugtning faktisk kunne blive en god investering 
for samfundet.  

Alligevel er en udvidelse af gratis behandlinger ikke på tale i 
hverken Danmark eller Sverige. I Danmark er en af de lovgivnings-
mæssige ændring der finder sted fra 1. januar 2007 tilmed, at begrænse 
den offentligt betalte fertilitetsbehandling214.  

                                                 
213 se, http://homotropolis.dk/forside/artikel.php?id=2577 
214 I lov nr. 535 af 8. juni 2006 der træder ikraft 1. januar 2007, er intentionen i kapi-
tel 1. a, § 1a at sikre en ensartet mulighed for behandling i hele landet ved, at der kun 
må ydes økonomisk støtte til behandling til ét barn for en enlig kvindes vedkommen-
de, og ét fælles barn til heteroseksuelle og homoseksuelle par. I forslaget fastholdes 
muligheden for, at par, der har fået et barn, kan få lagt befrugtede embryoner op ef-
terfølgende, hvis de stadig har nogle nedfrosset. Se § 1a stk. 2.  
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Med tanke på min korte beskrivelse af de mange lovgivnings-
mæssige forandringer, der har fundet sted af anvendelsen af assisteret 
befrugtning i både Danmark og Sverige, er det interessant, at det som 
fører til hvordan de etiske grænser sættes, ikke har en sammenhæng 
med teknologien i sig selv, men er bestemt af de ”nye” slægtskabsrela-
tioner og familieformer, teknologien synliggør. Den normative opfat-
telse af at sex mellem en mand og en kvinde (eller i det mindste mellem 
to kvinder) er det, der er og bør være kernen i reproduktionen, synes at 
reflekteres i Björn Borg reklamen. Alligevel er der forskelle mellem 
Danmark og Sverige både i lovgivningen og i praksis. 

I Björn Borg reklamen virker de mandlige politikere uhyre patri-
arkalske. Eftersom der i Danmark findes en forestilling om, at Sverige 
er et mere autoritært samfund, og at staten spiller en mere aktiv rolle i 
forhold til den enkelte borger end i Danmark, kunne man læse rekla-
men som en parodi på den svenske stats patriarkalske rolle. Den sven-
ske stats alkoholmonopol har ikke mindst været en grund til, at Sverige 
i folkemunde i Danmark bliver kaldet ”forbudslandet”, se Linde-Laursen 
(1991:49)215. 

I forhold til befolkningspolitik, ikke mindst anvendelsen af de 
nye forplantningsteknologier, skulle man derfor tro, at lovgivningen 
var mere restriktiv for den enkelte borger i Sverige. I år 2006 synes 
lovgivningerne om assisteret befrugtning dog ikke at være mere eller 
mindre patriarkalske eller statsstyrede i de to lande.  

 Til gengæld er der forskelle. Et område, hvor lovgivningerne for 
alvor adskiller sig, er i spørgsmålet om betydningen af ”det genetiske 
ophav”. Hvor kendskab til det biologiske ophav i Sverige opfattes som 
barnets ret, så betragtes det i Danmark som vigtigt, at barnet, donor og 
forældre ikke kan komme til at kende hinanden.  

Dvs. at staten i Danmark bestemmer, at barnet i tilfælde af æg- 
eller sæddonation aldrig vil kunne finde den mand eller kvinde, der er 
hans eller hendes biologiske ophav. Samtidig findes der ikke nogen of-
ficiel holdning til, om de sociale forældre bør berette for barnet, at det 
er kommet til ved hjælp af donation eller ej. Det er en lovgivning der 
implicit definerer spørgsmålet om hemmeligholdelse eller ej, som en 

                                                 
215 Eyerman og Jamison argumenterer ligeledes for, at hvor sociale bevægelser har 
spillet en central rolle i Danmark i relation til samfundsforandringer, så inkluderes 
disse kræfter hurtigt i partipolitik i Sverige, Eyerman og Jamison (1991:35-36). I Lin-
de-Laursens artikel beskriver han, at forestillingen om det autoritære Sverige har ænd-
ret sig fra 80’erne til starten af 90’erne, se Linde-Laursen (1991:54-55).  
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privatsag, der afgøres af forældrene. Til gengæld vil barnet aldrig have 
mulighed for at få at vide, hvem donoren er. Det er derimod intentio-
nen bag den svenske lovgivning, der for barnets vedkommende ophæ-
ver donoranonymiteten. Selvom forældrene bliver informeret om lo-
vens hensigt, så er der lovgivningsmæssigt ikke noget til hinder for, at 
forældrene alligevel vælger ikke at fortælle barnet om dets biologiske 
ophav, så barnet alligevel aldrig bliver bekendt med, hvordan det er 
blevet skabt.  

Det interessante er, at hvor den danske lovgivning diskursivt 
støtter den heteroseksuelle familieform, så åbner den svenske lovgiv-
ning op for performative brud. Det blev illustreret i en af beretninger-
ne fra sædkapitlet om parret, der anvendte sig af donorinsemination. 
Det viste sig, at den genetiske diskurs knyttet til ”barnets bedste”, åb-
ner mulighed for at familier med børn skabt ved hjælp af sæddonation 
tænker slægtskab og familierelationer anderledes, end den heteronor-
mative diskurs med en far – mor og børn. Det skyldes, at der ved sæd-
donation skabes mulighed for, at barnet har både en social far og en 
donor (som af en del, der anvender sæddonation, kaldes den biologiske 
far). Derudover har barnet måske også biologiske halvsøskende, som 
med tiden kan forme en alternativ familie i tilfælde af, at det biologiske 
blandt donorfamilien defineres som betydningsgivende for skabelsen af 
”familie relationer”.  

Ser man bredere på den befolkningspolitik, der folder sig ud i 
Danmark og Sverige, kommer der andre forskelle til syne. I Danmark, 
hvor der siden 2001 har siddet en borgerlig regering, har man nedsat 
Velfærdskommissionen til at udforme et forslag til ændringer, der kan 
sikre samfundet fremover. Siden Velfærdskommissionen blev nedsat i 
2003 har de undersøgt, hvilke konsekvenser de mener, de demografiske 
ændringer vil have, og hvordan de mener at samfundet bør ruste sig, se 
http://www.velfaerd.dk/. Interessant nok nævnes ikke muligheden for 
at indrette samfundet, så der tilskyndes til flere børnefødsler, derimod 
handler deres udspil om nødvendigheden af at udføre nedskæringer i 
overførselsindkomsterne, øge den tidsperiode i livet, hvor befolknin-
gen er på arbejdsmarkedet og i større udstrækning få de arbejdsløse 
(herunder indvandrere) ind på arbejdsmarkedet, se Velfærdskommissi-
onen (2005). Velfærdskommissionen har således i modsætning til poli-
tikerne i Björn Borg-reklamen ikke inkluderet muligheden for, at sam-
fundet kan formes, så fødselstallet stiger. Samtidig forholder de sig hel-
ler ikke til de velfærdsforringelser, de opfordrer til skal gennemføres i 
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det danske samfund, og om de kan have en negativ effekt på fødselstal-
let.  

I Sverige har Göran Persson derimod udtalt til Aftonbladet (9. 
september, 2000), at det lave fødselstal er det største samfundspro-
blem, som Sverige står overfor. Det drastisk faldende fødselstal gen-
nem 90’erne fik i Sverige socialdemokraterne til at reflektere over fød-
selsraten og det demografiske problem. Faldet knyttes sammen med 
landets daværende dårlige økonomiske konjunkturer, samtidig opfattes 
det også som et udtryk for, at der eksisterer en række hindringer for at 
de unge kan få de børn, de ønsker sig se, Löfström (2001) og Rege-
ringskansliet/Socialdepartementet rapport: ”Barnafödandet i fokus: Från 
befolkningspolitik till ett barnvänligt samhälle” (2001). De argumenterer for, 
at ligestilling mellem kønnene både i hjemmet og på arbejdsmarkedet 
er et af de vigtige elementer til at skabe rammer, der gør, at unge reali-
serer drømmen om at få børn, Regeringskansliet/Socialdepartementet 
(2001:272) og Thalberg (2003:14). Det er en løsningstilgang, som histo-
risk set kan opfattes som en konsekvens af den betydning, som Alva og 
Gunnar Myrdal har haft på den svenske befolkningspolitik. Denne til-
gang blev også anvendt i 1930’erne, hvor Alva og Gunnar Myrdal var 
med til at skabe en befolkningspolitik baseret på social ingeniørkunst.  

Udgangspunktet var at skabe et moderne samfund, der gav mu-
lighed for, at kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet samtidig med, at 
børnene blev passet kvalificeret og familien og staten etablerede en ny 
relation, der knyttede dem sammen, se Banke (2000:25-27). Det inte-
ressante er, at selvom Myrdalerne også har haft betydning for udviklin-
gen af den danske velfærdsstats familiepolitik, Banke (2000:27-30), så 
synes deres arv glemt af den danske borgerlige regering, mens den sta-
dig har en central rolle i svensk politik.  

Det demografiske problem diskuteres også i Sverige, men der er 
ikke nedsat en decideret velfærdskommission, der skal give bud på 
hvordan velfærdsstaten skal forandres, se fx Wetterberg (2004).   

Som beskrevet ovenfor er det hverken i Danmark eller Sverige 
kommet så vidt, at politikere opfordrer deres landsMÆND til direkte 
at smide bukserne. Den hyper-patriarkalske beretning kan i mine øjne, 
særligt i en svensk kontekst, læses som stærk sarkasme, taget den nyfe-
ministiske bølge i betragtning, hvor selv statsministeren Gören Persson 
har udtalt, at han er feminist. Feminismen er knyttet så stærkt til det 
politiske apparat, at svenskere snakker om, at de har ”statsfeminisme” 
Edemo og Westerlund (2004:303).  
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Ligestillingsspørgsmålet, der påpeges som et vigtigt element i 
Sveriges forsøg på at skabe et børnevenligt samfund, går igen fra de 
praksisser, som jeg har analyseret i skabelsen af æg, sæd og embryoner. 
På Service-klinikken og i de svenske informationsfoldere var der ligele-
des fokus på ligestilling og symmetri mellem kønnene. Service-
klinikkens praksisser kan derfor ses som et udtryk for en ligestillingsdi-
skurs i samfundet, som også har fæste i regeringens politik. 

I Danmark fandtes denne feministiske diskurs hverken op gen-
nem 90’erne eller i dag. Her er det at være feminist ikke på samme må-
de et positivt konnoteret ord. Diskursen om ligestilling og diskrimine-
ring på baggrund af seksualitet og køn bliver pt. i højere grad defineret 
som et privat anliggende, hvilket blev tydeligt udtrykt af Henriette 
Kjær, den tidligere ligestillingsminister, der mente, at det var et pro-
blem, der skulle klares i hjemmet, Bruun (2004:211).  

Der er dog diskursive modsætninger på spil. Selvom Sverige har 
en stærk ligestillingsdiskurs som fundament for befolkningspolitikken, 
så synes den mærkværdigvis nok ikke at inkludere alle kvinder. Lesbi-
ske har først for nylig fået ret til behandling med assisteret befrugtning, 
og enlige, der ønsker at få børn ved hjælp af insemination, må rejse til 
udlandet. Ligestilling gælder således ikke alle. I Danmark er det et felt, 
der både op til lovgivningen blev vedtaget i 1997 og efterfølgende har 
været under debat. Samtidig har der for enlige kvinder og lesbiske væ-
ret mulighed for at bryde med den eksisterende heteronormativitet. 

I Danmark opstod modsætningerne ved, at man skabte lovgiv-
ningen der, på trods af sin intention om at stoppe enlige og lesbiskes 
brug af de nye forplantningsteknologier, gav mulighed for, at jordemo-
derklinikkerne som Alternativet blev etableret. Disse klinikker har ef-
terfølgende spillet en materiel-diskursiv rolle, både ved at skabe ram-
mer for at insemination af lesbiske og enlige kvinder blev mulig og ved 
aktivt at deltage i samfundsdebatten omkring emnet, så alternative ska-
belsesberetninger om andre familieformer og slægtskabsrelationer er 
blevet fortalt, se fx: ”Interview: Nina Stork – Insemination: Børn er gaver fra 
himlen”, Politiken 11. juni 2000, eller ”Ninas små mirakler”, Bazar, febru-
ar 2001. Det er beretninger om skabelse, som ligeledes har betydning i 
Sverige se fx Dagens Nyheter, ”Insemination er inget skämmigt”, 3. maj 
2004 og Aftonbladet, ”Vi är de nya singelmammorna”, 30. januar 2005. 
Bruddet har også haft betydning for ændringen af den danske lovgiv-
ning, der træder i kraft fra år 2007. En ændring, der sikrer enlige og 
lesbiske adgang til fertilitetsbehandling både i offentligt og privat regi.  
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På trods af den nuværende lovgivning i Danmark og Sverige, der 
grundlæggende bygger på meget ens diskurser, kan man derfor argu-
mentere for, at heteronormativiteten både er blevet styrket og destabi-
liseret, efter at de nye forplantningsteknologier er taget i brug. De 
mange gentagne forhandlinger af spørgsmålet om lesbiske og enlige 
kvinders evner som forældre giver en god illustration heraf. 

Ser man på andre lovgivningsmæssige områder med forbindelse 
til den eksisterende befolkningspolitik, så er det dog tydeligvis den dan-
ske stat, der forsøger at ”opdrage” sine borgere til at ændre adfærd. 
Det gælder ikke mindst i intime spørgsmål om, hvem man kan og bør 
gifte sig med. I mere end ti år har der i Danmark været en stigende xe-
nofobisk og nationalistisk diskurs, der ikke mindst er blevet fremført i 
de danske medier op gennem 90’erne, Yilmaz (1999). Dette er sket i 
samspil med, at spørgsmålet om national identitet og udlændinge i sti-
gende grad er blevet sat på den politiske dagsorden.  

Den nuværende borgerlige regering gik bl.a. i 2001 til valg på et 
ønske om at ”stramme” udlændingepolitikken yderligere, i forhold til 
de stramninger, som den tidligere Socialdemokratisk ledede regering 
havde foretaget op gennem 90’erne. Siden er det blevet sværere for 
asylansøgere at opnå asyl, og for mennesker, der er blevet gift med en 
udlænding, at få dem familiesammenført og bosat i Danmark, hvilket 
afspejler sig ved et drastisk fald i antallet af mennesker, der får asyl og 
bliver familiesammenført, se Udlændingestyrelsen (2005)216.  

For at mindske antallet af familiesammenføringer mellem udlæn-
dinge og danske borgere med anden etnisk baggrund har man med ar-
gumentet, at man vil sikre at unge ikke bliver gift mod deres vilje, ind-
ført meget restriktive krav om indgåelse af ægteskaber mellem udlæn-
dinge og danske statsborgere, eller mennesker med dansk opholdstilla-
delse.  

Vil man være bosat i Danmark med en udenlandsk ægtefælle, har 
staten valgt at se bort fra den gængse alder, hvor man defineres som 
myndig. I stedet skal man være fyldt 24 år, man må ikke have gæld, skal 
kunne dække ægtefællens udgifter, have en bolig der er tilstrækkelig 

                                                 
216 Udlændingestyrelsens rapport ”Tal og Fakta på udlændingeområdet 2004”, at det sam-
lede meddelte antal af opholdstilladelser i asylsager var ca. 1/4 af hvad det var i 2001. 
Anerkendelsesprocenten faldt fra 53% i 2001 til 10% i 2004 se Udlændingestyrelsen 
(2005:2). Det beskrives også at antallet af familiesammenføringer i 2004 var på ca. en 
tredjedel af i 2001, hvilket skyldes færre ansøgere og lavere anerkendelsesprocent, 
Udlændingestyrelsen (2005:2), 
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stor, og have en tilknytning til Danmark 217. Det er en politik, der fra 
flere sider er blevet anklaget for at overtræde menneskerettighedskon-
ventionen bl.a. af Europarådets Menneskerettighedskommisær, Alvor 
Gil-Robles. Danes World Wide, 09.03.05 (www.danes.dk/page.dsp? 
page=2538 ) 

Til gengæld kan man som nordisk borger bosætte sig i et hvilket 
som helst nordisk land, og vælger man som dansker at flytte til Malmö, 
kan man godt blive familiesammenført efter de svenske regler med sin 
partner, uanset alder og tilknytning til Sverige. I Sverige ser staten det 
ikke som sin rolle, at definere hvem man gifter sig med. I Fakta Øresund 
nummer 1, april 2004 står der, at det svenske Migrationsverk siden juni 
2002 har behandlet mellem 800-1000 ansøgninger om opholdstilladel-
se, hvor den ene part var dansk og den anden kom fra et tredje land 
(land uden for EU).  

Hvor en del svenskere, herunder lesbiske og enlige, tager over 
sundet for at blive insemineret i Danmark, er der samtidig en del dan-
skere, der tager til Sverige, om ikke andet så i en periode, for at kunne 
gifte og bosætte sig med den partner, de ønsker. I dag kan man derfor i 
forhold til befolkningspolitiske spørgsmål ikke hævde, at den svenske 
stat er mere autoritær i sin indblanding i sine borgeres liv end den dan-
ske. De danske regler om familiesammenføring synes derimod at have 
alvorlige konsekvenser for en stor gruppe mennesker, der rejser til Sve-
rige for at kunne gifte sig og leve med deres partner. 

Skabelsen af hvide vestlige børn som Björn Borg reklamen læg-
ger op til, er således en problemstilling, som er dybt relevant i Dan-
mark og Sverige, ikke mindst i forhold til den eksisterende danske 
flygtninge og familiesammenføringspolitik, hvis formål er tæt koblet op 
om at mindske antallet af efterkommere med anden etnisk baggrund 
end hvid-danskhed.  

Den svenske velfærdsstat afgrænser sig også i forhold til resten af 
verden i sin fremtidige (re)produktion. Selvom den svenske lovgivning 
er knap så stram som den danske, er det svenske samfund i lighed med 
det danske ikke åbent for hvem som helst. For at komme ind i sam-
fundet skal man enten gifte sig, studere, have fast arbejde eller være 
flygtning http://www.migrationsverket.se/.  

                                                 
217 Disse krav er uddybet på Udlændingestyrelsens webside 
http://www.udlst.dk/Familiesammenfoering/Aegtefaeller/Default.htm  
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På trods af at etnicitet og nationalitet er væsentligt for at kunne 
bosætte sig i Danmark og Sverige, hvilket indirekte afspejler sig i eks-
klusionen af andre end hvide i Björn Borg reklamen, er spørgsmålet 
om etnicitet som adgangskriterium til behandling ikke et emne, der bli-
ver åbenlyst diskuteret. Hvor forældreskab som homoseksuel eller sing-
le kan konstrueres som så unormalt, at det er det samme som dårligt 
forældreskab, så er det ikke muligt at konstruere den del af befolknin-
gen, der ikke er hvide på samme vis. Det ville være en form for diskri-
mination, der ville minde for meget om apartheid, naziregimet og 
USA’s (tidligere?) undertrykkelse af sorte. Da velfærdsstaten dækker 
udgifter til de første behandlinger i modsætning til i USA, så er der ikke 
tale om, at der er en (strukturel) racisme, som Robert i ”Killing the Black 
Body: Race, Reproduction, and the Meaning of Liberty” (1997) beskriver, er på 
spil i USA. 

Det interessante, når man kigger på anvendelsen af de nye for-
plantningsteknologier, er dog, at nationalitet ikke knyttes til æg og sæd 
på samme måder som til mennesker. I Danmark er det som beskrevet 
lovligt at importere sæd fra Californien eller andre steder, hvis man fx 
ønsker ”donor release” og på trods af det svenske forbud mod sædim-
port, så rejser svenskere ofte til fx Danmark og bliver insemineret. 
Hverken i Danmark eller Sverige findes der nogle lovgivninger, der 
forhindrer folk i at krydse grænserne og købe æg, sæd og embryoner, 
og som illustreret tidligere i dette kapitel findes der ikke nogen viden 
om udbredelsen af fertilitetsturisme.  

I praksis fører lovgivningen om de nye forplantningsteknologier, 
særligt på æg- og sæddonationsområdet til, at folk får børn, der biolo-
gisk set delvist kommer fra et andet land. De lande som de fleste væl-
ger at tage til, er formodentlig lande, hvor donorerne højst sandsynligt 
er ”hvide”. Alligevel kan denne praksis ses som et performativt brud på 
de eksisterende konstruktioner af dansk- og svenskhed. Et andet brud 
opstår ved sæd, der eksporteres. Bevægelserne af æg og sæd over græn-
serne kan med tiden åbne interessante spørgsmål om nationalitet, hvis 
det genetiske slægtskab defineres som betydningsgivende for forældre-
skab. Det åbner op for spørgsmål som: Vil børn, der er blevet til i USA 
eller Hong Kong ved hjælp af dansk doneret ”vikingesæd” senere kun-
ne/ønske at opnå dansk statsborgerskab? Og vil børn, der er blevet til 
på Alternativet med ”donor release” fra Californien, kunne/ønske at 
blive opfattet som amerikanere?  
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Set i forhold til de stramme regler om familiesammenføring, er 
det interessant, at man kan importere sæd fra fx USA uden problemer, 
mens en dansk kvinde, der ønsker at gifte sig med en amerikansk 
mand, muligvis ville være nødsaget til at flytte til Sverige. Nationalitet 
og etnicitet fastlægges på andre måder, når der er tale om æg og sæd, 
end når der er tale om mennesker. Samtidig med at nationalstatens be-
tydning undergraves ved den enkeltes mulighed for at rejse over græn-
ser og opnå den ønskede behandling, så rekonstitueres etnicitet og na-
tionalitet som kulturelle markører.  

På trods af, at Björn Borg reklamen fremhæver de eksisterende 
befolkningspolitiske diskurser, som er på spil, ikke mindst den hvide 
heteronormative diskurs, så destabiliseres de, når man analyserer de 
praksisser, der finder sted på klinikkerne, og den lovgivning, der findes.  

Ved at læse den eksisterende politik ved hjælp af Björn Borg re-
klamen nedbrydes ligeledes entydige svar på, hvilken rolle staten i 
Danmark og Sverige spiller på den befolkningspolitiske scene. Begge 
lande synes på forskellige områder at intervenere i intime spørgsmål. 
Det drejer sig ikke mindst om spørgsmål, der knytter hegemoniske di-
skurser om samfundet sammen med seksualitet, nationalitet, etnicitet, 
køn, familieforestillinger og teknologi. Det skyldes, at spørgsmålet om 
hvilke familiekonstellationer, vi som borgere bør leve i, hvilke slægt-
skaber, vi kan indgå i, hvilken betydning seksualitet, etnicitet og natio-
nalitet har, til stadighed er under debat i forhandlingerne om na-
tur/kultur-distinktionen. 

I betragtning af, at lovgivningerne og policies diskuteres og ænd-
res, synes der ikke at være nogle statiske svar på, hvilke diskurser, der 
vil være centrale i fremtiden. Pt. synes naturaliseringsdiskursen fx til 
dels at brydes på en række områder i Danmark og Sverige. Som illu-
streret i de tidligere kapitler findes der en række andre performative 
muligheder for at normalisere anvendelsen af teknologien. Omvendt så 
rekonstitueres naturaliseringsdiskursen også, fordi den kan anvendes 
som et metaprincip for, hvordan etiske grænser kan sættes. Det er sam-
tidig med til at give teknologien legitimitet. 

Når man følger æg, sæd og embryoner fra klinikker og sædban-
ker til lovgivning og policies, så bliver det tydeligt, at under forhandlin-
ger af natur/kultur-distinktionen opstår der konstant forandringer – 
det gælder også på lovgivning og på policyområdet. Det fører til, at be-
vægelserne af mennesker, æg, sæd, embryoner og teknologier også 
ændres, så nye former for skabelsesprocesser kom til udtryk. De mange 
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lovgivningsmæssige forandringer, som jeg har oplevet finder sted i 
Danmark og Sverige i den korte periode, jeg har forsket på feltet, kan i 
mine øjne betragtes som en analytisk pointe, der understreger de mang-
foldige skabelsesprocesser, som jeg har fulgt i æg, sæd og embryon ka-
pitlerne. Det tyder på at materiel agens og diskurser på forskellige må-
der har betydning under de konstante skabelser, der finder sted – en 
proces som former og er formet af lovgivning og policies. 

I mine øjne er det derfor udelukkende muligt at give et øjebliks-
billede af, hvilke diskurser, der pt. er hegemoniske eller under debat. 
Det er vigtigt at understrege at lovgivningen, policies og praksis for-
modentlig om bare få år, har ændret sig igen i både Danmark og Sveri-
ge.  

Opsamling  

“Fuck For Future - Fuck Now...”  

Sådan lød den alternative skabelsesberetning, som Björn Borg benytte-
de til at sælge undertøj i efteråret 2001.  

Jeg anvendte reklamen fra svenske Elle i dette kapitel, til at udfø-
re en skævlæsning af lovgivningen og de eksisterende policies i tilknyt-
ning til anvendelsen af assisteret befrugtning i Danmark og Sverige. 
Det gjorde jeg for at undersøge hvilke materielt-diskursive gentagelser 
af og brud på bl.a. naturaliserings- og normaliseringsprocesserne der 
generer skabelser i Danmark og Sverige i forhold til policies og lovgiv-
ning om assisteret befrugtning. Samtidig undersøgte jeg hvilken betyd-
ning for skabelserne de nye skabelsesberetninger har, der cirkulerer i 
lovgivningen.  

Björn Borg reklamen anvendte jeg til at synliggøre hvorvidt og 
hvordan befolkningspolitikken er med til at forme de skabelser, der 
finder sted under anvendelsen af de nye forplantningsteknologier i 
Danmark og Sverige. Reklamens sarkastiske pro-natale patriarkalsk-
xenofobiske skabelsesberetning kunne man forvente afspejlede nogle 
af de diskurser, der har betydning for de konkrete skabelser, der finder 
sted lokalt på fertilitetsklinikker og sædbanker.  

Umiddelbart kunne det være oplagt, ikke mindst fordi et af de 
lande, der også fører an i anvendelsen af teknologien, er Israel, hvor 
Kahn argumenterer for, at ønsket om befolkningstilvækst spiller ind på 
lovgivningen og anvendelsen af teknologien, Kahn (2000).  
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I både Danmark og Sverige findes der, som Björn Borg reklamen 
illustrerer, pt. politiske diskussioner om, hvordan man kan overkomme 
den demografiske udfordring og modstå den kommende såkaldte ”æl-
drebyrde.” I begge lande findes der i forhold til mange andre lande en 
familiepolitik, der skaber mulighed for at både kvinder og mænd er på 
arbejdsmarkedet og får børn. ”Fuck for future, fuck now...” er med andre 
ord en beretning der, som Butler ville sige i sin gentagne citering, ender 
i en parodi, men som samtidig er relativt genkendelig for den velorien-
terede borger. Det er en beretning, der både fortælles af politikere, men 
som også spiller ind i normen om, at man ”bør” få børn, en norm der 
gør det svært for de, der gerne vil, men ikke kan.  

Beretningen peger samtidig implicit på, at indvandring, særligt i 
Danmark efter 24 års reglen blev indført men også i Sverige, ikke be-
tragtes som en løsning på den fremtidige demografiske forandring i 
samfundet. Det interessante er dog, at de diskurser, der står stærkt i 
både Danmark og Sverige og former den generelle familie og indvan-
drerpolitik, kommer til udtryk på helt andre måder i spørgsmålet om 
assisteret befrugtning.  

Samtidig er Danmark og Sverige nogle af de lande i Europa, hvor 
teknologierne anvendes mest. Udbredelsen kan dog interessant nok ik-
ke forklares ud fra Björn Borg reklamen og en konsekvent befolk-
ningspolitik. Ser man på de konkrete skabelser, der finder sted, skyldes 
det ikke umiddelbart en politik, hvor man er overvejende positiv i for-
hold til teknologien. Står man på fertilitets- og inseminationsklinikker-
ne handler de skabelser, der finder sted, derimod om et stærkt ønske 
om at få børn eller at skabe liv. Det er et ønske, der for flere patienter 
både fra Danmark og Sverige medfører, at de er meget uforstående 
overfor, at der ikke bliver tilført flere ressourcer til fertilitetsbehandlin-
ger. Patienternes logik bygger på, at spørgsmålet om ”ældrebyrden” og 
de demografiske forandringer er en beretning, som ofte fortælles i me-
dierne. Jeg kan med dem fundere over, om ikke en investering i for-
bedrede vilkår for de ufrivilligt barnløse (og enlige og homoseksuelle), 
hvad enten det drejer sig om adoptionsbidrag eller en forbedring af of-
fentlig støtte til fertilitetsbehandling, på sigt ville være  en samfunds-
økonomisk gevinst? 

Derudover er den måde bl.a. politikere forholder sig til teknolo-
gierne på både i Danmark og Sverige formet af en del modsætninger, 
som fx at teknologierne i Danmark ikke må anvendes af lesbiske og en-
lige, samtidig med at den lovpraksis, som blev gennemført, medførte, 
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at der stadig eksisterer mulighed for, at alle andre end læger kan udføre 
insemination. Sådanne ”tilfældigheder”, der skaber materielt-diskursive 
brud, spiller ind i de efterfølgende skabelser, der finder sted, både kon-
kret på klinikker og sædbanker, men også politisk. Skabelser både på 
klinikkerne, men også lovgivningsmæssigt, synes derfor konstant at væ-
re under forhandling og forandring.  

Efter at have fortalt skabelsesberetninger om æg, sæd og embry-
oner og at have udført en skævlæsning af dem med udgangspunkt i be-
folkningspolitikken i Danmark og Sverige, vil jeg i det næste afslutten-
de kapitel konkludere ved endelig at besvare afhandlingens problemstil-
ling. 
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Kapitel 9 

Konklusion 

Vi skulle egentlig have et ”gudstillæg” 

 

”Vi har jo nogen gange sagt for sjov, at vi skulle egentlig også have 
et smudstillæg for at være i denne her branche, fordi vi hele tiden 
står overfor fagre nye verden, og vi har jo ikke rigtig noget at støtte 
os til, før vi har lavet det (...) Så kan vi starte med at læse nogle 
artikler om det, og nå ja, så burde man gøre sådan og sådan. Men 
egentlig burde man have et tillæg for, at man leger gud, altså et 
gudstillæg. Ja men, det har vi tit tænkt på, for det er jo almindelige 
mennesker, de har sat til det ik'. Det synes jeg er så underligt at 
tænke på. Når man ser de der science fiction film, så er det jo altid 
meget uddannede og meget specielle folk, der står for lige præcis 
viderebringelsen af den race og sådan noget. Her, der sætter man jo 
bare Hr. og Fru Jensen til at finde ud af det. Det synes jeg er så un-
derligt, ha ha... Ikke at jeg vil holde op, men det er en ret sjov tanke, 
at når man ser det på film, og man skal tale om det fiktivt, så er det 
sgu' da klart, at det skal være nogle professorer, og de har helt spe-
cielle gener og evner i den retning, ik'. Og når man så ser på praksis, 
så er det altså rugbrød og sandkage, der står med det.” Laura, Labo-
rant på Humor-klinikken 

 

Jeg er interesseret i skabelser, særligt skabelser, hvor kroppe indgår. Jeg 
er interesseret i, hvad skabelser består af, og hvordan de finder sted. 
Samtidig undrer jeg mig over, hvordan skabelserne bliver opfattet af de 
mennesker, der aktivt tager del i dem, ikke mindst når teknologi an-
vendes som hjælpemiddel. Mit hovedfokus for denne afhandling har 
med andre ord været at få indsigt i de processer, der ligger til grund for 
skabelser, som bl.a. opstår under brud og forhandlinger af na-
tur/kultur-distinktionen. Dvs. jeg er interesseret i at forstå, hvad der 
sker i mødet mellem materiel agens og diskurser, og hvilken betydning 
skabelserne konkret får for patienter og personale på fertilitetsklinikker 
og sædbanker i Danmark og Sverige.  

Det er også grunden til, at en af de betragtninger, der har kilet sig 
fast i min bevidsthed under mit arbejde med afhandlingen, er den 
ovenstående kommentar, som jeg introducerede i Kapitel 4 ”Performati-
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ve skabelser – en introduktion til analytiske begreber, sædbanker og fertilitetskli-
niker”. Jeg indleder konklusionen med at gentage Lauras udtalelse om 
gudstillæg, fordi den fremhæver den ambivalens, der findes i forhold til 
teknologierne både i samfundet, blandt personale og patienter. Det er 
en ambivalens, der opstår, fordi teknologien i samspil med kroppe og 
normer konstant bryder med forventninger, så materielt-diskursive 
modsætninger kommer til udtryk.  

Lauras udtalelse kan også læses som en refleksion over, hvad 
skabelse er. Ved hjælp af science fiction synliggør hun sin egen position 
som laborant samtidig med, at hun herved viser, at der florerer en 
mængde diskursivt formede forestillinger om, hvordan assisteret be-
frugtning anvendes og hvem, der står bag. Som laborant er hun dog 
meget langt fra at indtage den rolle som professor i en science fiction, 
der anvender teknologien til at forbedre de kommende generationer. 
Samtidig bliver hun konstant sat overfor, hvad hun beskriver som ”fag-
re nye verden” – situationer, hvor natur/kultur-distinktionen bliver 
forhandlet, og hun og kollegaerne skal tage stilling og agere inden de 
egentlig er helt klar over konsekvenserne. Hendes beskrivelse af, hvor-
dan skabelserne finder sted, afspejler meget godt de processer, som jeg 
i afhandlingen har belyst. 

Når Laura argumenterer for et gudstillæg, er det derfor ikke så 
mærkværdigt. Læser man hendes dagligdag skævt, er hun en af medfor-
fatterne til de nye skabelsesberetninger om børn, der bliver til ved 
hjælp af assisteret befrugtning. Med sin udtalelse om teknologierne be-
skriver Laura, at samtidig med at hun er fascineret af skabelsen af liv, 
så sættes hun gennem de hverdagspraksisser hun tager del i, i situatio-
ner, hvor hun bliver delagtig i de etiske og politiske spørgsmål, som er 
knyttet til anvendelsen af assisteret befrugtning.  

I mine øjne er det noget af det, der gør feltet fascinerende. Alle 
der deltager, uanset om der er tale om politiske beslutningstagere, eller 
personale og patienter, bliver i den konkrete performativitet, de indgår 
i, involveret i forhandlinger af natur/kultur-distinktionen i relation til 
de forskellige forplantningsteknologier der anvendes. Forhandlingerne 
udvikler sig ofte i mødet mellem teknologi, kroppe og celler, der ofte 
agerer på andre måder end forventet. Det gør, at de etiske grænser for 
hvordan teknologien kan bruges samtidig udfordres og forandres hos 
alle de humane aktører. 

De mange skabelsesberetninger jeg har fortalt, viser da også, at 
der hele tiden sker nye former for skabelser. Det skete både lovgiv-
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ningsmæssigt, teknologisk, materielt og diskursivt. Ind i mellem er for-
andringerne på lovgivningsområdet, policies og konkrete praktiker gået 
så stærkt, at jeg under udarbejdelsen af afhandlingen var bange for, at 
de empiriske beskrivelser ville nå at blive helt forældede, inden afhand-
lingen blev trykt. Det er næsten hændt. Siden jeg indledte mit afhand-
lingsarbejde, er det fx i Sverige blevet tilladt at foretage ægdonation, 
IVF kan nu kombineres med anvendelse af sæddonation, og lesbiske 
har fået ret til fertilitetsbehandling. I Danmark er det fra januar 2007 
blevet tilladt kvinder, der ikke selv er i fertilitetsbehandling, at donere 
æg, cryopræserverede embryoner må opbevares op til 5 år, et par må 
kun få ét barn ved hjælp af offentlig betaling og læger har mulighed for 
at afvise patienter, som de ikke finder egnede som forældre. Selvom 
mine analyser er formet af den danske og svenske lovgivning anno 
2002/2003, kan de mange forandringer ses som et udtryk for, at assi-
steret befrugtning viste sig at være et meget bedre genstandsfelt til at 
undersøge skabelsesprocesser, end jeg forestillede mig ved afhandlings-
arbejdets begyndelse. Eftersom det netop er skabelse og herunder for-
andring, der er afhandlingens omdrejningspunkt, har det skabt en utro-
lig mulighed for som medskaber at forme en empiri, der kan give svar 
på afhandlingens problemstilling. 

Betydningen af materialitetens agens 

Kapitlerne æg, sæd, embryoner og befolkningspolitiske skabelsesberet-
ninger viser, at der både er fællestræk og forskelle i mødet med materiel 
agens som fx kønsdimorfismen udtrykker gennem de tre imploderede 
knuder. Det har jeg skabt indsigt i ved at svare på spørgsmålet: Hvilken 
betydning har materialitetens, bl.a. kønsdimorfismens agens for skabelsesprocesser-
ne? 

Helt grundlæggende opfattes æg som aseksuelle celler, der er 
knyttet til kvinden, der konnoterer moderskab og femininitet. Sæd 
konnoterer derimod seksualitet og er knyttet til virilitet og maskulinitet, 
og embryonerne er som æg koblet til moderskabet, samtidig med at de 
til tider opfattes som mulige mennesker. Disse forskelle er dels formet 
af materialitetens agens under fertilitetsbehandlingen – sæd er et seksu-
elt biprodukt, mens ægs skabelse tager tid og er knyttet til hormonbe-
handlinger.  

På fertilitetsklinikkerne er det helt grundlæggende udgangspunkt 
pga. kønsdimorfismen, at behandlingen foregår i en iterativ intra-
aktivitet mellem lægen, kvinden, hormonerne og ultralydsscanneren. 
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Ved hjælp af visualiseringerne af æg eller foster synliggøres muligheden 
for, at en graviditet kan opstå, og der åbnes op for, at den følelsesmæs-
sige koreografi kan folde sig ud. Det sker, fordi ultralydsskærmens vi-
sualiseringer skaber repræsentationer, som både patienter og personale 
er optaget af. Lægen anvender dem derfor ofte performativt til at starte 
forhandlinger om natur/kultur-distinktionen, fx ved valg af teknologi 
og mandlig infertilitet.  

At følelser særligt koreograferes i forhold til kvindens krop 
kommer også til udtryk i de forskellige temaer, der bringes op i de ska-
belsesberetninger, jeg har fortalt om henholdsvis æg, sæd og embryo-
ner. Den følelsesmæssige koreografi, hvor fx både mirakeldiskursen og 
den kropsmekaniske- og den videnskabelige diskurs anvendes til at 
skabe tro og håb, spiller en helt central rolle under ægskabelsen og i 
den periode, hvor parret venter på, om en graviditet er opstået. 
Spørgsmålet er dog mindre væsentligt i kapitlet om sæd: Hvor det 
stærke begær i æg- og embryonkapitlet synes at handle om et muligt 
barn, så er begæret, der kommer til udtryk i sædkapitlet mere knyttet til 
de seksuelle konnotationer. Samtidig handler begæret i sædkapitlet om 
at forsøge at rekonstituere mandens maskulinitet (og implicit virilitet), 
hvilket diskursivt sker ved skabelsen af et barn.  

Kønsdimorfismen skaber med andre ord forskellige muligheder 
for, hvordan diskurserne kan komme til udtryk og natur/kultur kan 
forhandles.  

Samtidig med at kønsdimorfismen har skabt lignende kropslige 
betingelser for skabelser i Danmark og Sverige, så forhandles køn, he-
teroseksualitet og forestillinger om natur/kultur-distinktionen forskel-
ligt på klinikkerne og generelt i de to lande. Det er forskelle, der blev 
fremhævet i sidste kapitel ved hjælp af beretningen ”Fuck for future, fuck 
now...”, som jeg anvendte til at skævlæse anvendelsen af assisteret be-
frugtning i et befolkningspolitisk perspektiv.  

I Sverige bliver kønsdimorfismen performativt forsøgt mindsket. 
Det gøres ved hjælp af ligestillingsdiskursen, der spiller en central rolle 
fra praksis til de diskurser, der former den svenske befolkningspolitik.  

Ligestillingsdiskursen kom til udtryk i de praksisser der fandt 
sted på Service-klinikken. Den blev ikke mindst synlig i pingvinberet-
ningen der var del af Organons informationsmateriale til patienter. 
pingvinberetningen kan læses som et manuskript til den performance, 
som det heteroseksuelle par forventes at indgå i. Det er samtidig en be-
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retning, der i sin citering af ligestillingsdiskursen kommer til at virke 
absurd sammenlignet med, hvad der i praksis er muligt. Manden kan 
rent fysisk ikke få rollen, som den der udruger ægget. For det første er 
det ikke manden, der tager hånd om de befrugtede æg i inkubatoren - 
det er laboranterne (der oftest er kvinder). For det andet er mandlig 
graviditet fysisk ikke mulig. I praksis kommer manden derfor aldrig i 
nærheden af ægget.  

Selvom beretningen gør et stort performativt arbejde for at over-
komme kønsdimorfismen, så parret kan agere ligestillet og ens og opnå 
samme rolle i relation til barnet, så kan det ikke lade sig gøre, før efter 
barnet er født. Diskursivt er beretningen dog med til at instruere parret 
i, hvordan ”normal” og ”naturlig” heteroseksualitet performes, og 
hvordan natur/kultur bør forhandles under de teknologiske valgmulig-
heder, de får, hvis celler eller kroppe fungerer som tricksters. Det gæl-
der særligt, hvis æg eller sæd agerer, så en graviditet ikke kan opstå med 
IVF/ICSI og æg/sæddonation. I de situationer kan muligheden for 
adoption eller beslutningen om at leve børnefrit opstå.  

På Service-klinikken blev ligestillingsdiskursen med fokus på 
symmetriske relationer understreget igennem de måder, som sygeple-
jerskerne forsøger at få parret til at samarbejde på. Det blev problema-
tisk, hvis sygeplejersken oplevede, at kvinden blev vred på manden, fx 
over at hun skulle bære den kropslige behandlingsbyrde, hvis han var 
infertil. Samtidig blev han opfordret til at følge med hende ved hver 
undersøgelse, så han var så delagtig i skabelsen som muligt. Hans rolle 
var derfor defineret som aktiv under skabelsen af æg, en meddelagtig-
hed, der af nogle af de mandlige patienter også blev efterspurgt i yder-
ligere grad.  

I år 2003, hvor jeg udførte mit feltarbejde, synes brochuren dog 
ikke kun at have rollen som manuskript for en ligestillingsperformativi-
tet mellem parret. Beretningen om de ligestillede pingviner afspejlede 
også, hvordan mange forstod slægtskab. pingvinberetningen var en 
brochure rettet mod udførelsen af IVF. Sæddonation blev kun udført 
på få offentlige klinikker og måtte i Sverige først kombineres med IVF, 
da ægdonation i 2003 blev tilladt. Hvis ikke laboratoriet ved et uheld 
blandede æg og sæd forkert, blev der pga. lovgivningen kun skabt IVF-
børn, der havde et ”symmetrisk slægtskab”, dvs. at børnene var gene-
tisk relaterede til begge forældre. Muligheden for at teknologien åbner 
op for andre slægtskabsrelationer, usynliggøres herved af lovgivningens 
fokus på symmetri. I brochuren understreges da også, at det kan være 
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svært og kræver meget rådgivning at anvende sæddonor, hvilket ikke 
nævnes under afsnittet om adoption.  

Både i brochuren, blandt personalet og nogle af de patienter, der 
i Sverige havde valgt ICSI frem for sæddonation, anvendtes argumen-
tet, at genetisk symmetri i slægtskabet til det kommende barn var vigti-
gere, end at moderen fødte og var genetisk relateret til barnet. Genetisk 
slægtskab, og ligestilling blev herved metonymisk knyttet sammen. Det 
blev særligt understreget af læger og informationsmateriale når 
spørgsmålet om valget mellem sæddonation eller adoption skulle tages. 
Adoption blev derfor af en del beskrevet som en bedre løsning end 
donation, fordi det sidestiller parret i forholdet til barnet. Symmetrien 
behøver dog ikke kun at handle om det genetiske slægtskab til barnet, 
det handler også om de seksuelle konnotationer, som sæden er bærer 
af, hvilket i kvindens øjne kan gøre det ”ulækkert” at få en anden 
mands sæd indført i livmoderen, fordi det konnoterer utroskab.  

Samtidig brydes denne diskurs konstant, idet der i Sverige fødes 
et ukendt antal børn, der er blevet til med sæddonation, der enten har 
fundet sted i Sverige eller udlandet.  

Som beskrevet i kapitlet ”Befolkningspolitiske skabelsesberetninger” er 
der i Danmark i modsætning til i Sverige, ikke fokus på ligestilling på et 
politisk niveau. Det afspejler sig også i de praksisser, jeg har beskrevet i 
æg, sæd og embryonkapitlerne. Ligestilling opfattes helt enkelt ikke af 
den nuværende danske regering som et samfundsproblem, men som en 
privat sag. Fraværet af ligestillingsdiskursen kom også til udtryk på 
Humor-klinikken både i informationsmaterialet og i deres performative 
praksisser. Samtidig var der et fokus på kønsforskelle, hvilket fx er ty-
deligt i Organons danske brochure. 

Under den performative praksis, der foregik under ægskabelsen, 
var der også en anden holdning til den performativitet, som gjorde, at 
parret blev kulturelt genkendelige. Selvom heteroseksualitet var norma-
tivt, pga. lovgivningen, så blev der ikke lagt vægt på mandens deltagelse 
i så høj grad, bare han var tilstede under den første information, ægud-
tagning og tilbagelægning. Ægskabelsen var med andre ord en proces, 
hvor fokuset var på kvindens krop. Hormonbehandlingen hun gen-
nemgik, gjorde, at de mandlige læger spøgte med, at det var det rette 
tidspunkt for hendes mand at tage overarbejde. På Humor-klinikken 
blev kønsdimorfismen derfor i stedet anvendt til at synliggøre forskel-
ligheden på manden og kvinden i parforholdet.  
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Samtidig spiller ligestillingsspørgsmålet i forhold til donation ikke 
ind på samme måde, som det til tider blev udtrykt på Service-klinikken. 
Det kan skyldes, at både æg og sæddonation i modsætning til på Ser-
vice-klinikken blev anvendt på Humor-klinikken, men det kan også væ-
re påvirket af, at der ikke var det samme fokus på ”enshed” mellem 
kønnene. Selvom spørgsmålet, om hvorvidt manden kunne knytte sig 
til barnet, blev udtrykt, så anvendtes symmetriprincippet ikke som ar-
gument for personalets usikkerhed over, hvordan en mand, der fik et 
donorbarn, ville relatere sig til det. Forklaringen lød i stedet på, at det 
skyldtes, at manden ikke havde det biologiske slægtskab til barnet 
(hvilket ikke adskiller det fra adoption). Personalet beskrev, at de be-
kymrede sig om problemstillingen, fordi de havde oplevet, at fædre ef-
ter en skilsmisse forsøgte at slippe for at betale børnepenge med den 
begrundelse, at børnene var blevet til ved hjælp af donor.  

Denne problemstilling hørte jeg dog interessant nok ingen næv-
ne i forhold til ægdonation. Selvom Lena, som jeg introducerede i star-
ten af afhandlingen, beskrev, at hun var usikker på, hvordan det ville 
være at få et barn, der ikke genetisk var knyttet til hende, så fastslog 
hun samtidig, at hun havde et biologisk slægtskab med barnet, fordi 
hun bar graviditeten. Pga. den tydelige materielle forskel kan ægdonati-
on derfor slægtskabsmæssigt ontologisk koreograferes anderledes end 
sæddonation.  

Samtidig med at jeg har vist, at den materielle agens i form af 
kønsdimorfisme har betydning for de skabelser, der opstår, så er den 
iterative intra-aktivitet, som finder sted med til, at køn kan opfattes og 
gøres forskelligt. Det kommer til udtryk i de forskellige måder, hvorpå 
kønsdimorfisme bliver anvendt forskelligt på klinikker i Danmark og 
Sverige. Analyser, der tager udgangspunkt i kønsdimorfisme, leder os 
med andre ord ikke nødvendigvis til letkøbte essentialismer og biolo-
gismer. I stedet peger de mange skabelsesberetninger på, hvordan de 
materielt-diskursive skabelser både bliver rekonstitueret, men også 
gennem den iterative intra-aktivitet forandres under forskellige former 
for performative brud.  

Materielt–diskursive skabelsesprocesser  

For at få indsigt i selve processen, der ligger til grund for skabelserne, 
stillede jeg problemformuleringens andet underspørgsmål: Hvilke mate-
rielt-diskursive gentagelser af og brud på bl.a. naturaliserings- og normaliseringspro-
cesser genererer skabelserne? 
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Samtidig med at ”ligestillingsdiskursen” pt. synes at være frem-
herskende i Sverige, mens man i Danmark anvender kønsdimorfismen 
som et udgangspunkt til at fremhæve kønsforskelle, så er begge opfat-
telser knyttet til normalisering gennem naturaliseringsprincippet. Fordi 
diskursen let fører til modsætninger, opstår der ofte brud. Alligevel re-
konstitueres diskursen ofte igen og har gennemsyret hele det empiriske 
materiale og de måder, som dikotomien natur/kultur er blevet for-
handlet på af mange af mine informanter. Konkret anvendes princip-
pet både i de rutiner, der er udviklet på klinikkerne, men særligt i lov-
givningen, hvilket blev tydeligt i kapitlet ”Befolkningspolitiske skabelsesbe-
retninger”.  

Det har fx været med til at forme den tidligere svenske lovgiv-
ning og den nuværende danske, hvis intention er, at enlige kvinder og 
lesbiske ikke skal have børn ved hjælp af assisteret befrugtning. Det er 
også naturaliseringsdiskursen, der anvendes til at udvikle praksisser i 
laboratoriet i forhold til lys, fugtighed mv., og får betydning i valg af 
teknologi ved mandlig infertilitet. 

I forsøget på at sætte grænser eller udvikle de bedste praksisser til 
at skabe børn, mimes forestillingen om naturen herved gang på gang af 
de forskellige aktører.  

Princippet er i sig selv paradoksalt, fordi det på den ene side an-
vendes til at sætte grænser i form af regulering, både via de praktikker, 
som udvikles på klinikkerne, men også lovgivningsmæssigt. Samtidig 
skaber disse reguleringer en legitimitet. Det er en legitimitet, der kan 
læses som udgangspunktet for, at patienter og personale anvender tek-
nologierne. Regulering af teknologien behøver således ikke kun at hin-
dre anvendelsen af teknologien. Samtidig med at diskursen legitimerer 
og regulerer, har den også den effekt, at den skaber problemer for per-
sonale, patienter og de børn, der skabes. 

Derfor er dette princip i praksis og i lovgivningen hele tiden un-
der forhandling – natur/kultur-distinktionen nedbrydes, forskydes og 
rekonstitueres i forskellige situationer. Det sker fx ved overraskelse 
over materialitetens agens, der kan være med til at sætte spørgsmåls-
tegn ved det ”naturlige” i at få et biologisk barn, eller det ”naturlige” 
ved overhovedet at få børn.  

Et eksempel er den beretning, som Anne og Peter fortalte på in-
formationsmødet på Humor-klinikken. Under deres mange behandlin-
ger oplevede de, at Annes krop reagerede overraskende som en 
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”trickster” eller ”witty agent”. Materialiteten i form af krop, æg, hormoner 
etc. agerede, på trods af lægernes omhyggelighed og mange ultralyds-
scanninger, ikke altid som forventet. Materialiteten viste sig at have en 
langt større variation af måder at agere på end forventet. Hvor Anne 
og Peter havde indledt behandlingerne med en mere kropsmekanisk 
diskurs, udviklede særligt Anne en helt anden immanent forståelse af 
de skabelser, hendes krop gik igennem. Forståelsen var koblet til, at der 
under behandlingerne opstod kropsforandringer, skabelser af ikke-
børn og nye femininitetskonstruktioner. Det medførte, at princippet, 
om at det mest ”naturlige” er at få genetisk egne børn, blev brudt. I det 
konkrete tilfælde førte det til skabelse af muligheden for adoption, 
samtidig med at Anne og Peter fortsatte med IVF behandling og til 
sidst endte med at få et barn ved hjælp af IVF. 

Det performative brud kunne også opstå under refleksiv undren. 
Et eksempel er, når Susanne, der er ansat på Den Seriøse, skal vælge 
donor. Her mimer man naturen ved at give barnet ret til at kende sit 
biologiske ophav. Dvs. at det defineres som ”naturligt” at vide, hvem 
den mand og kvinde er, som har bidraget med kønscellerne. I sit arbej-
de vælger hun derfor donorer, som hun mener, at børnene vil finde er 
seriøse og ansvarsfulde, og som aldersmæssigt er afstemt med de muli-
ge børns mødre. Herved konstruerer hun sæddonorerne som mulige 
”stand in fædre”, som børnene kan spejle sig i, hvis de en dag får kend-
skab til deres doneres identitet. Hun oplever, at denne performativitet 
er i modstrid med en anden, som hun ifølge reglerne (SOSFS 2002:13) 
skal følge om sæddonation. Her står, at donoren skal ligne den sociale 
fader. Dette er omvendt et princip, der er med til at skjule, at barnet er 
donorbarn, hvilket får hende til at undre sig og reflektere over, hvorfor 
man genetisk skal mime den sociale fars udseende, når man samtidig 
lægger så meget vægt på barnets ret til at kende donoren. 

Med udgangspunkt i den samme undren opstod der et performa-
tivt brud for et af de svenske par, der anvendte sig af sæddonation. De 
havde fra starten besluttet, at de ville fortælle for deres barn om dets 
tilblivelse, sådan som den svenske lov lægger op til. Derfor var de for-
undret over, at personalet skal vælge sæddonoren ud fra i hvor høj 
grad, han ligner den kommende sociale far. I deres øjne ville et vigtige-
re selektionskriterium være, at donoren ikke havde hundeallergi. For 
dem ville det have været en stor hjælp, fordi de havde en højt elsket 
hund, de ønskede at beholde som del af familien. Deres opfattelse af 
biologisk slægtskab bryder herved den vante opfattelse, fordi hunden 
bliver defineret som en vigtig del af familien. Det medfører, at de kon-
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struerer en anden form for ”genetisk slægtskab” baseret på, at hele fa-
milien tåler hinanden inklusiv det firbenede familiemedlem.  

Bruddet kan også opstå hvis en absurd situation finder sted. Det 
sker når naturaliseringsdiskursen brydes pga. personalets engagement i 
skabelsen af liv. Det kom fx til udtryk ved at laboranten på Humor-
klinikken, der under teamarbejdet med kollegaerne har arbejdet hårdt 
på at skabe befrugtede æg pga. den danske to års regel, samtidig skal 
destruere mange pars embryoner. Det skal hun, fordi mange par ikke 
når at anvende de befrugtede æg inden tidsgrænsen udløber, og fordi 
embryonerne ikke må doneres (eller hvad hun kalder ”adopteres”) væk. 
Både tidsgrænsen og lovgivningen mod embryodonation har ikke no-
gen anden rationel forklaring, end at man vil begrænse anvendelsen af 
assisteret befrugtning, og at det der defineres som mest naturligt er, at 
man har biologisk egne børn. For laboranten bliver modsætningen dog 
nærmest absurd og kræver en del følelsesmæssig koreografi. Samtidig 
skaber det for hende et ønske om, at embryonerne kan opbevares i 
længere tid end de to år, og at det i fremtiden bliver muligt at kunne 
bortadoptere dem til andre par. 

Der kan også opstå performative brud, når patientparret ikke 
agerer kulturelt genkendeligt, fordi de anvender en subversiv strategi. 
Et eksempel findes i tilfældet med parret, der klagede over, at man på 
Service-klinikken havde udført IVF i stedet for ICSI, selvom de speci-
fikt havde ønsket ICSI. I dette tilfælde indvendte manden, at han, fordi 
han selv havde betalt, også ønskede at bestemme hvilken teknolo-
gi/vare, der blev benyttet. Hans klage kan, samtidig med at være en 
subversiv tilgang til naturaliseringsdiskursen, læses som, at han bygger 
på den teknologiforherligende diskurs, der tager udgangspunkt i den 
tanke at, jo mere avanceret teknologien er des bedre. Mandens og læ-
gens performativitet, der var baseret på forskellige teknologisyn og 
forhandlinger af natur/kultur-distinktionen, førte til, at de gensidigt 
blev kulturelt uigenkendelige for hinanden.  

Sidst, men ikke mindst, kan bruddet opstå ved at lovgivningen i 
Danmark anvendes subversivt af enlige og lesbiske. Det er sket ved at 
en jordemoder i protest åbner en inseminationsklinik, fordi lovgivnin-
gen (indtil 1. januar 2007) ikke giver læger mulighed for at behandle en-
lige og lesbiske.  

Udover at naturaliseringsdiskursen brydes, eksisterer der sidelø-
bende en række andre diskurser, hvoraf nogle opstår eller forandrer sig 
under de performative brud, der finder sted. Under fertilitetsbehand-
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lingen spiller fx både den magiske og den videnskabelige diskurs en 
central rolle i mødet, hvor både personale og patienter koreograferer 
følelser under skabelserne. Det sker bl.a. i samspil med ultralydsscanne-
rens og mikroskopets visualiseringer. 

Diskurserne er helt grundlæggende for de skabelser, der finder 
sted, for i modsætning til beretningen ”Fuck for future, fuck now”, så spil-
ler begæret efter at få børn og etablere familie den centrale rolle for 
skabelserne. Her handler det ikke om velfærdsstatens bestående eller 
finansiering af pensionen. For personalet indgår samtidig fascinationen 
af at være med til at deltage i skabelsen af liv. 

 Den teknologiforherligende diskurs spiller en central rolle i flere 
sammenhænge. Den kan fremhæve skabelser baseret på teknologi som 
bedre end de skabelser, der opstår uden anvendelsen af teknologi. Vi-
kingebanken anvender den fx til skabelsen af sæd som produkt. Fordi 
donorer undersøges for genetiske og seksuelt overførte sygdomme, de-
fineres sæden som mere sikker, end hvis man får børn uden anvendelse 
af donorsæd.  

Denne diskurs kan som naturaliseringsdiskursen også forandres 
gennem brud. Det viser eksemplet med Vikingebankens katastrofebe-
retning, der blev omskrevet af den danske avis BT. BT vendte den 
værdigivende katastrofeberetning på hovedet. Fra at sæden blev opfat-
tet som små glade vikinger, blev den i stedet narrativeret som ”psyko-
patiske morderbørn”. Herigennem fik BT rekonstitueret naturalise-
ringsdiskursen.  

Der er dog også masser af situationer, hvor natur/kultur-
distinktionen uden problemer bare er opløst. Det gælder ikke mindst 
under anvendelse af visualiseringsteknologierne ultralydsscanninger og 
mikroskoper, teknologier, der i sig selv ikke problematiseres, og som 
indgår i iterativ intra-aktivitet på forskellige måder.   

Dette er blot nogle eksempler på, hvordan brud og forandringer i 
performativiteten finder sted, eller latent er til stede, under skabelse. 
Eksemplerne viser, at de diskurser, der er i spil, ofte fungerer modsæt-
ningsfyldte, så patienter og personale af den ene eller den anden grund 
begynder at agere kulturelt uigenkendeligt. Brud kan desuden opstå 
gennem materialitetens agens, der kan være overraskende. Det kan og-
så skyldes, at subversive strategier anvendes som modtræk til at blive 
kategoriseret som uegnede forældre, sådan som enlige og lesbiske hidtil 
er blevet det.  
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Skabelsesberetningernes betydning og anvendelse 

Igennem afhandlingen har jeg genfortalt den ene skabelsesberetning 
efter den anden. Afhandlingens tredje delspørgsmål går netop ud på at 
undersøge de nye skabelsesberetningers betydning for de skabelser, der 
finder sted i forhold til assisteret befrugtning. Spørgsmålet lyder: Hvil-
ken betydning for skabelserne får de nye skabelsesberetninger, der cirkulerer i bl.a. 
lovgivning, reklamer og i fertilitetsklinikkernes patienters og personales fortællinger 
om brug af assisteret befrugtning? 

I analyserne har jeg påvist, at de mange forskellige skabelsesbe-
retninger, som jeg har fortalt, anvendes på et utal af måder. Visualise-
ringerne af æg, sæd, embryoner og babyer er bl.a. med til at gøre, at fer-
tilitetsklinikkerne har et fælles mål – at skabe liv. Beretninger spiller 
derfor en vigtig rolle for personale og patienter, fordi de etablerer ud-
gangspunktet for, hvad formålet med behandlingen er. 

For personalet er de med til at etablere den team-ånd, der orga-
niserer deres performativitet og fastholder deres engagement i arbejdet. 
En del af beretningerne er dog som beskrevet baseret på naturalise-
ringsdiskursen, hvilket også for personalet kan føre til absurde situatio-
ner, som når laboranten bliver nødt til at destruere de selv samme em-
bryoner, hun har arbejdet på at skabe. 

For patienterne skaber de umiddelbare visuelle beretninger tro 
og håb til, at de vil få et barn ved hjælp af fertilitetsbehandling. Under 
behandlingen oplever en del patienter samtidig, at personalets beret-
ninger kan forandre sig med det formål at koreografere deres følelser, 
så de ser andre fremtidsmuligheder end at få et biologisk eget barn. For 
nogle par er det dog svært at affinde sig med, at de ikke kan få et barn, 
der genetisk set relaterer til dem begge, eller at de slet ikke kan få børn 
gennem fertilitetsbehandling og derfor må adoptere eller vælge at leve 
uden. Det skyldes ikke mindst, at diskursen om den ”normale” hetero-
seksuelle kernefamilie er stærk og er med til at gøre infertilitet svær.  

Samtidig med, at en skabelsesberetning, som bygger på begær, 
kan etablere et fællesskab på klinikken, har den således samtidig en 
ekskluderende effekt for de par, der ikke får børn ved hjælp af tekno-
logien. Når normalisering gennem naturaliseringsdiskursen fx tages i 
brug, fører det til social regulering og subjektpositioner, som inkluderer 
eller ekskluderer. 

For nogle af de kvindelige patienter kan naturaliseringsdiskursen 
fungere som et ekstra pres i forhold til, at man skal have biologiske 
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børn for at være ”en rigtig kvinde”. Det kan især blive problematisk, 
hvis det ikke kan lade sig gøre, og/eller det er svært under processen 
inden graviditeten opstår.  

Naturaliseringsdiskursen fører også til konstruktionen af, at in-
fertilitet for mænd er knyttet til impotens/manglende virilitet og her-
ved en begrænset maskulinitet.  

Anvendelsen af teknologien skaber også overvejelser omkring de 
børn, der bliver skabt. Fordi genetisk slægtskab bliver opfattet som 
”det naturlige” i både Danmark og Sverige, er der særlige overvejelser 
knyttet til donorbørn (ikke mindst ved anvendelse af sæddonation). 
Disse overvejelser kan i et af de mere ekstreme eksempler i afhandlin-
gen ende med, at donorbørn konstrueres som mulige psykopater. De 
donorbørn, der skabes af enlige eller lesbiske kvinder, bliver yderligere 
stigmatiseret ved at blive defineret som normativt illegitime og herved 
narrativeret som nutidens ”uægte” børn. Selvom lovgivningen skulle 
sikre barnets tarv, synes den i stedet at spille den omvendte rolle.  

Jeg har gennem afhandlingen vist, at beretningerne baseret på 
den hegemoniske naturaliseringsdiskurs har konsekvenser for persona-
le, infertile mænd og kvinder, enlige og lesbiske der gerne vil have børn 
ved hjælp af sæddonation og ikke mindst for børn, der er blevet til ved 
hjælp af assisteret befrugtning. Derfor kan jeg ikke lade være med at 
overveje, hvem der reelt har fordel af at forsøge at fastholde konstruk-
tionen af en dikotomi mellem natur og kultur? Hvorfor bliver det vig-
tigt at konstruere stigmatiserende og ekskluderende kategorier, der til-
med spiller en grundlæggende rolle i de skabelsesberetninger, der for-
tælles på klinikkerne og af farmaceutiske firmaer?  

Selvom naturaliseringsdiskursen skaber et udgangspunkt for, 
hvor man etisk kan sætte grænser for anvendelsen af assisteret befrugt-
ning, så producerer den konstant grupper, som den ekskluderer, stig-
matiserer og marginaliserer, eller også former den absurde situationer 
for personalet. Min problematisering af de beretninger, der baserer sig 
på naturaliseringsdiskursen, er på ingen måde et argument for, at an-
vendelsen af al teknologi er godt. Jeg er ikke ude i relativismens ærinde, 
idet relativisme som princip også har ekstremt undertrykkende potenti-
aler. Derimod ville det i mine øjne være interessant, hvis man i stedet 
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for, både politisk og i de konkrete performative praksisser, inkluderer 
en kritisk analyse af den måde, man kan anvende teknologien på218.  

Ligesom Haraway spørger i sin analyse af den patenterede On-
coMouse™: Qui bono219? Mener jeg, at det er vigtigt at stille spørgsmål 
som: Hvem har fordel af assisteret befrugtning? Hvem har fordel af det 
eksisterende regulerende apparat på feltet? Er der måder hvorpå man 
kan etablere bedre rammer for personale, patienter og de børn, der bli-
ver skabt ved hjælp af assisteret befrugtning?  

Mine refleksioner giver ikke entydige svar på de mange problem-
stillinger, som anvendelsen af de forskellige former for forplantnings-
teknologier åbner op for. Fx findes der meget lidt forskning om, hvor-
dan børn, der er blevet til via æg- og sæddonation, oplever det at være 
blevet til på denne vis, herunder hvordan de opfatter deres genetiske 
ophav. Spørgsmålet om, hvordan donoranonymitet skal håndteres, kan 
derfor åbne for flertydige svar. Derfor kan det også undre, at den dan-
ske og den svenske stat lovgivningsmæssigt har så klare svar parat, 
hvorfor ikke lade de kommende forældre selv vælge om donoren skal 
være anonym eller ej?  

I betragtning af det styrkede fokus på genetik og geners betyd-
ning i samfundet, kunne dette område være meget interessant at følge 
op på, ikke mindst i en tid, hvor faderskabs/moderskabstest er noget 
man kan købe over nettet, og arvelige sygdomme i stigende grad kort-
lægges. Har dette betydning for hvordan forældre og omgivelserne ser 
på faderskab eller moderskab, og hvilken betydning får det for de børn, 
der fødes?  

I den svenske lovgivning er dette spørgsmål koblet til hemmelig-
holdelse af anvendelsen af donor eller åbenhed. Den formodede lave 
procent af forældre, der beretter, hvordan barnet er blevet til i Sverige, 
synliggør, at der er tale om to forskellige problemstillinger. Trods bar-
nets juridiske ret til at få oplyst sit biologiske ophav er det langt fra alle 
svenske donorbørn, der har denne mulighed. Omvendt kan børn, der 
er blevet til i Danmark med anonym donor, lige så godt få oplyst, 
hvordan de er blevet til, som de der er blevet til med ”donor release”. 

                                                 
218 Morgall har tidligere argumenteret stærkt for, at der er et behov for udvikling af 
medicinsk teknologivurdering (MTV) ikke mindst i relation til anvendelsen af assiste-
ret befrugtning, Morgall, (1993, 1995). Det vigtige ville i mine øjne være at inkludere 
en række forskellige aspekter herunder en risikoanalyse, men også en analyse af de 
inklusions- og eksklusions mekanismer, der kan etableres i forhold til teknologierne. 
219 Haraway (1997:113) 
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Spørgsmålet er, om den etiske problemstilling i forhold til donorinse-
mination handler om hemmeligholdelsen eller kendskabet til det gene-
tiske ophav? I en dansk/svensk kontekst er dette element endnu ikke 
systematisk undersøgt. 

Baggrunden for det lovgivningsmæssige forbud mod, at enlige og 
lesbiske kvinder kan anvende assisteret befrugtning, er ligeledes baseret 
på en opfattelse af, at et barn skal have en mor og en far, og i Sverige i 
hvert fald to forældre i et ægteskabslignende forhold. Hvor der er ud-
ført en del studier af lesbiske familier, der viser, at børnene klarer sig 
godt, er der ikke så mange om enlige kvinder, der selv har valgt at skaf-
fe sig et barn ved hjælp af fx donorinsemination. De studier, der findes 
på dette felt, peger dog på, at børnene klarer sig godt. Det kunne dog 
være interessant, hvis der på dette område blev udført analyser i en 
dansk/svensk kontekst. Et perspektiv, der kunne være interessant at 
inkludere ville være, hvordan den eksisterende diskriminerende lovgiv-
ning om enlige og lesbiske i Danmark og enlige kvinder i Sverige på-
virker opvæksten for barnet.  

Ved at undersøge, hvilken betydning skabelsesberetningerne har 
for de skabelser, der finder sted, illustrerer jeg, hvordan magtrelationer 
folder sig ud diskursivt og er med til at skabe tabuer, stigmatisere og 
marginalisere bestemte grupper. Eftersom beretningerne som ”It takes 
two...”. kan fortælles anderledes, synes de undertrykkende mekanismer 
helt unødvendige.  

På trods af at forhandlingerne af natur/kultur-distinktionen de 
seneste år i Danmark og Sverige er blevet udfordret, så lovgivningerne 
bl.a. giver mulighed for, at lesbiske kan få behandling i Sverige og vil få 
mulighed for det i Danmark efter 1. januar 2007, så kan man ikke udle-
de, at de beretninger der vil blive fortalt i fremtiden ikke vil marginali-
sere og stigmatisere grupper. Gennem afhandlingen har jeg netop illu-
streret, hvordan de mange skabelsesprocesser er modsætningsfyldte, og 
derfor er det muligt at lovgivningen ændres, så diskrimination og stig-
matisering af fx enlige kvinder og lesbiske eller andre grupper igen bli-
ver styrket. Det kan ske enten med baggrund i naturaliseringsdiskursen 
eller i en anden form for normaliseringsstrategi.  

Jeg mener af denne grund, at det er vigtigt at kritisere de stigma-
tiserende beretninger, der kan gøre det svært for personale, mænd og 
kvinder i behandling, og for de børn, der bliver skabt. Derfor er det 
også en god idé, at fortsætte med at undersøge de skabelsesberetninger, 
der cirkulerer, for deres marginaliserende potentialer. Samtidig ville det 
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både i fertilitetsindustrien, på klinikker og blandt politikere være oplagt 
at begynde at overveje, hvordan man kunne fortælle nye skabelsesbe-
retninger på en mere inklusiv måde.  

I afhandlingen har jeg illustreret, at der allerede cirkulerer beret-
ninger, der bryder med de eksisterende stigmatiserende eller undertryk-
kende diskurser. Fx viste beretningen om den moderne queer jomfru 
Maria, at man kunne åbne for både følelsesmæssig koreografi, der kun-
ne skabe rum for tro, håb og kærlighed, og nye familieforståelser. Den 
peger på, at vi kunne fortælle beretninger anderledes. Med den i tan-
kerne vil jeg gerne omskrive ”It takes two...”, den beretning jeg startede 
hele afhandlingen med. I mine øjne kunne den uden problemer om-
formuleres og henvende sig til alle de mange forskellige forbrugere, der 
anvender sig af assisteret befrugtning, hvis den i stedet lød – ”Sometimes 
it takes more than two...” Og måske kunne Organon tilmed øge sin mar-
kedsandel af salg af hormoner?  

Hvad er skabelser? 

Jeg indledte dette konkluderende kapitel med Lauras udtalelse om 
gudstillæg. Ligesom i de tidligere analysekapitler har jeg valgt Lauras 
refleksioner, fordi hendes udtalelse synliggør elementer i det empiriske 
materiale, der er analytisk vigtige. Hendes argument for et gudstillæg 
understreger de politiske og etiske situationer, som vi bliver sat i, når vi 
anvender nye teknologier. Med andre ord sætter hun fingeren på en 
række af de problemstillinger, som former skabelserne af æg, sæd og 
embryoner på sædbanker og fertilitetsklinikker i Danmark og Sverige.  

Lauras refleksioner kan derfor læses som et empirisk situeret svar 
på hovedproblemformuleringen: Hvordan mødes diskurser, praksisser og for-
skellige (humane og ikke-humane) aktørers agens i skabelser af æg, sæd og embryo-
ner i sædbanker og på fertilitetsklinikker i Danmark og Sverige?  

 Et af de elementer, hun bygger refleksionen op på, er blandin-
gen af praksisser og science fiction, som hun både nedbryder grænsen 
mellem og etablerer en forskel på. Ligesom mine svar på de tre del-
spørgsmål beskrev, så viser hendes udtalelse, at skabelsesprocesser i 
forhandlingen af natur/kultur, fiktion/fakta, subjekt/objekt er mod-
sætningsfyldte. De kan samtidig være overraskende og fascinerende, 
fordi de mangfoldige skabelser, der opstår, etableres med udgangs-
punktet i begæret efter skabelsen af liv.  



 387

Hun understreger da også både fascinationen ved at være 
medskaber og det ansvar, som hun som medskaber, har. Det er et an-
svar, der er formet af den usikkerhed, der er knyttet til, at hun konstant 
skal tage valg og være delagtig i skabelsesprocesser, hvor hun ikke helt 
kender de mulige materielle, menneskelige og politiske konsekvenser. 
Det er baggrunden for, at hun vil have et såkaldt ”smuds-” eller 
”gudstillæg”. 

Lauras refleksioner over skabelser, såvel som de mange skabel-
sesberetninger, jeg har beskrevet, kan læses som en illustration af Ha-
raways, Butlers og Barads forskellige forståelser af materialiseringspro-
cesser. Ved at følge æg, sæd og embryoner fra fertilitetsklinikker og 
sædbanker til befolkningspolitik, har jeg vist, hvordan lovgivning, far-
maceutiske firmaer, klinikker og sædbankers økonomiske ressourcer og 
interesser, sundhedssystemets specifikke udformning og politiske prio-
riteringer, patienter, personale, visuelle repræsentationer og skabelses-
beretninger formet af diskurser, teknologier, celler mv. indgår i en pro-
ces, der kunne begrebsliggøres med Haraways figuration ”The apparatus 
of bodily production”. Jeg har dog vist, at der er tale om et ”produktions-
apparat”, der ikke blot skaber kroppe i form af børn som Haraways fi-
guration lægger op til; der skabes også meget andet herunder: Ingen 
børn, adoptanter, forældre, maskuliniteter, femininiteter + en række 
andre subjektpositioner som fx lesbiske, enlige og ”uægte børn”, ”vi-
kinger”, ”stand in fædre”, nye normaliseringsdiskurser, performati-
ve/diskursive brud, spild, æg, sæd og embryoner mv.  

Samtidig med at afhandlingen kan opfattes som en illustration af 
Haraways figuration, så giver empirien en anden indsigt, fordi den vi-
ser, hvordan skabelsesprocesser empirisk kan opstå. Styrken ved Ha-
raways abstrakte figuration er, at den åbner op for en forståelse for, at 
skabelser finder sted i mødet mellem materiel agens, diskurser og i so-
ciale relationer. Metodisk og analytisk bliver det herved muligt at tænke 
anderledes på tværs af humaniora, samfunds- og naturvidenskaberne. 

De processer, som jeg har beskrevet, svarer derfor mere til But-
lers forståelse af materialiseringsprocesser. I afhandlingen, viser en del 
af de skabelsesberetninger, jeg fortæller, hendes pointe, at materialise-
ringsprocessen tager form med udgangspunkt i diskurser, der inklude-
rer og ekskluderer. Hendes fokus på betydningen af heteronormativite-
ten kommer herunder stærkt frem, fordi den er den grundlæggende 
familienorm, der særligt forsøges håndhævet via normalisering ved 
hjælp af naturaliseringsdiskursen. Som hun beskriver, kan forandringer 



388 

opstå, når performativiteten gennem citering gentages og til sidst 
kommer til udtryk i form af en parodi. Et eksempel fra afhandlingen på 
at dette sker er Björn Borg-reklamen, hvor maskulinitetskonstruktio-
nerne brydes, fordi de bliver overgjort. Samtidig viste det sig dog, når 
man ser på alle de skabelses/materialiseringsprocesser, der i afhandlin-
gen er i spil, at processerne er langt mere komplekse, og at det ikke blot 
er diskurser, der har agens under skabelserne.  

Ved hjælp af mit metodologiske snit, hvor jeg tog udgangspunkt 
i kønscellerne som imploderede knuder, blev det tydeligt, at materialite-
tens agens agerer på mange forskellige måder. Det medfører forskellige 
muligheder for, at diskurser kommer til udtryk. Samtidig viste det sig, 
at det ikke kun er parodi, der leder til performative og diskursive brud. 
Situationer kan være diskursivt modsætningsfyldte og derfor føre til 
forandring, materialitetens agens kan gøre, at den ønskede skabelse ik-
ke finder sted, eller situationer kan virke så absurde at diskurserne bry-
des.  

Barad har via sin teori agential realism også tidligere problematise-
ret Butlers forståelse af materialiseringsprocesser af samme grund. I 
Barads teori formulerer hun begreber til at forstå, hvordan vidensska-
belse finder sted under materielt-diskursive processer. Hendes begreber 
som iterativ intra-aktivitet, fænomen og materielt-diskursive relationer 
viste sig derfor anvendelige og centrale i undersøgelser af mødet mel-
lem den materielle agens og diskurser på fertilitetsklinikker og sædban-
ker.  

Efter at have fulgt de tre imploderede knuder hele vejen fra sæd-
banker og fertilitetsklinikker til et mere befolkningspolitisk niveau 
fremgår det, at skabelser kan være mere komplekse end Barad beskri-
ver. Det skyldes, at de empiriske eksempler er anderledes end dem, Ba-
rad anvender. Hvor hun ser på vidensskabelse, har jeg forsøgt at få 
indsigt i skabelser i en klinisk, medicinsk kontekst. Her er det, der ska-
bes, konstant foranderligt, fordi forsøget på at skabe børn er knyttet til 
følelser, subjektpositioner, kroppe, visuelle repræsentationer, beretnin-
ger, celler, og teknologier. Der indgår helt enkelt mange flere aktører, 
end Barad beskriver, når hun prøver at forstå, hvordan viden opstår i 
samspillet mellem forskeren og forskningsobjektet.  

Spørgsmålet om følelser, og hvordan de kan forstås i skabelses-
processen, kunne derfor ikke forklares direkte med Barads begreber. I 
modsætning til ANT, åbnede hendes forståelse dog op for at arbejde 
med aktørers forskellighed og herunder følelser. For at kunne analysere 
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etableringen af objekt og subjekt og organiseringen af agens, har jeg 
anvendt Thompsons begreb ontologisk koreografi. Det har etableret 
mulighed for at fange, hvordan følelser spiller ind under skabelserne. 
Forståelsen videreudviklede jeg ved hjælp af begrebet følelseskoreogra-
fi. Det er et begreb, der skaber mulighed for at forstå, hvordan følelser 
både kan være materielt og diskursivt forankret, og hvordan de anven-
des og forandres under den iterative intra-aktivitet, fx i mødet med ul-
tralydsscannerens visuelle repræsentationer. Forståelsen af følelsernes 
betydning gennem begrebet følelsesmæssig koreografi, har med andre 
ord spillet en central rolle for, at jeg har kunnet forstå, hvordan per-
formative brud opstod, og hvordan forandringer under skabelsespro-
cessen fandt sted.  

Mit bidrag til den feministiske ny materialistiske teori har dog 
hovedsageligt været, at jeg ved hjælp af mit store empiriske arbejde, har 
undersøgt og vist, hvordan skabelsesprocesser kan finde sted under 
anvendelsen af assisteret befrugtning i Danmark og Sverige. Det har 
krævet udviklingen af en etnografisk metode, der ved at undersøge 
praksisser kunne fange materialitetens agens i mødet med diskurser.  

For at tænke og udvikle det metodiske design har begreberne 
skabelse og skabelsesberetninger været centrale. For det første fordi de 
inkluderer afhandlingens genstandsfelt - forholdet mellem materialite-
tens agens og diskurser. For det andet knytter de an til en videnskabs-
teoretisk forståelse, der bygger på, at viden (som andet) skabes gennem 
både materialitetens agens og diskurser herunder beretninger, eller 
hvad Haraway kalder story-telling practices. Herved understreges be-
tydningen af de positioner, jeg som medskaber har kunne indtage, og 
som jeg har illustreret, har haft betydning for den forståelse af skabelse, 
jeg har opnået. For at kunne kontekstualisere de skabelser jeg har be-
skrevet, har den narrative tilgang, som begrebet skabelsesberetning ud-
trykker, ligeledes været et godt valg. Det har jeg anvendt både under 
indsamlingen af materialet og i analysen, hvor skævlæsninger viste sig 
at fungere som et velegnet redskab til at synliggøre både materialitetens 
agens og diskurser. Ved at forstå æg, sæd og embryoner som implode-
rede knuder har skabelsesberetningsbegrebet samtidig åbnet op for, at 
jeg har kunnet koble de forskellige former for empirisk materiale sam-
men bestående af interview, visuelle repræsentationer, observationer, 
lovgivning mv. analytisk, på trods af, at det bevæger sig mellem mikro- 
og makro-niveau. 
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Jeg mener, at de mange forskellige skabelsesberetninger, jeg har 
fortalt, har illustreret, at skabelser kan opstå meget forskelligt. Jeg har 
vist, at skabelser hverken kan opfattes som summen af alle de aktører, 
der er med, eller det, der kommer ud af den i form af normer, celler, 
kroppe eller spild. Skabelser er derimod den proces der opstår i mødet 
mellem de mange forskellige aktører.  

Hvad skabelse er, har været svært at fange, fordi hvad der skabes, 
og hvordan der skabes er nært relateret til den iterative intra-aktivitet, 
hvilket er det, der etablerer forandringerne under skabelsen. Det er 
processer, der er delvist tilfældige og opstår fx, hvis det heteroseksuelle 
par inden anvendelse af donorinsemination har en hund og ser den 
som et vigtigt familiemedlem. I dette tilfælde er det vigtigere, om dono-
ren har dyreallergi, end om barnet kommer til at ligne sin far. Herved 
opstår der et diskursivt brud med den eksisterende norm, der bygger på 
betydningen af, at efterligne slægtskab med den sociale far.  

Skabelser er derfor analytisk og teoretisk svære at definere, fordi 
de er i konstant forandring, og fordi de samtidig formes af forsøget på 
at forstå dem. Man kan derfor sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor jeg er 
så optaget af at prøve at forklare, hvad skabelser er, og beskrive de 
processer, som skabelser består af.  

Jeg mener, at min kontekstualiserede analyse af skabelser i sig 
selv berettiger denne interesse. Det gør jeg, fordi analyserne synliggør 
en række processer, der teoretisk kan udledes af de mange skabelsesbe-
retninger, jeg har fortalt.  

I Danmark og Sverige finder en forhandling af natur/kultur-
distinktionen sted, idet fertilitetsbehandling som teknologi er blevet et 
omdrejningspunkt, fordi nedbrydningen af natur/kultur-distinktionen i 
dette tilfælde handler om nogle af samfundets grundlæggende værdier - 
familien. Denne distinktion forhandles dog forskelligt i forhold til æg, 
sæd og embryoner. Det skyldes ikke mindst kønsdimorfismen og æg, 
sæd og embryoners særegne agens. Den skaber specifikke muligheds-
rum, der gør, at diskurser kan påvirke de praksisser, der former de eksi-
sterende skabelser/skabelsesberetninger på forskellige måder. Skabel-
sen af sæd som seksuelt bi-produkt ved ejakulation, skaber mulighed 
for at seksualisere sæd, hvilket i mødet med diskursive forestillinger 
om, maskulinitet medfører konstruktionen af en forestilling om at in-
fertile mænd er impotente. Samtidig kan diskurser være med til at skabe 
reguleringer for fx anvendelsen af teknologier. Selvom teknologierne 
åbner op for nye slægtskabskonstruktioner, så er embryodonation fx 
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ikke lovlig i hverken Danmark eller Sverige. Ældre kvinder må tage 
udenlands for at gennemgå ægdonation og indtil 1. januar 2007 bliver 
læger i Danmark kriminaliseret for at inseminere lesbiske og enlige 
kvinder.  

I praksis brydes diskurserne ofte, fx fordi de er modsætningsfyld-
te, absurde, eller fordi materialiteten agerer overraskende. De skabel-
sesberetninger, der fortælles, er derfor også under forandring og bliver 
både anvendt til at regulere de skabelser, der finder sted, men de bliver 
også i stor stil skabt under processen. Selvom diskursivt formede ska-
belsesberetninger ikke er den eneste kraft i skabelsesprocessen, så er 
beretningerne, som jeg har illustreret, med til at sætte den politiske 
dagsorden for skabelserne.  

Min analyse af de mange processer viser derfor, at skabelser, der 
opstår i samspil med teknologi, ikke kan betragtes som noget, der er 
baseret på et deterministisk system med klare logikker. Teknologien 
styrer med andre ord ikke vores liv. Samtidig viser min analyse, at ved 
at inddrage kønsdimorfisme som udgangspunkt, ender man ikke nød-
vendigvis i essentialistiske forståelser af køn. Tværtimod åbner analy-
ser, der både forholder sig til materialitetens agens og diskurser, op for 
at forstå langt flere kombinationer og muligheder for forandringer, der 
kan opstå i mødet mellem diskurser, teknologi, kroppe og celler.  

Jeg mener derfor, at afhandlingen kan ses som en illustration af, 
at det kan være frugtbart analytisk set at inkludere materialitetens agens 
for at forklare de forandringer, der finder sted under skabelser. Fordi 
inddragelsen af materialitetens agens i samspil med diskurser rummer 
mulighed for bedre at forstå forandringsprocesser, medfører det, at 
forståelsen af, hvordan sociale kategorier etableres, og af hvordan magt 
distribueres og anvendes, kan styrkes.  

Ved at tage materialitetens agens alvorligt og herunder forsøge at 
forstå forskellige positioners forståelse af skabelser har jeg som Laura, 
også overvejet mine egne måder at positionere mig på i de skabelsesbe-
retninger, jeg som medskaber har fortalt i afhandlingen. Ligesom hende 
føler jeg et ansvar for de skabelser, jeg deltager i, fordi jeg har forvaltet 
en række beretninger, som de mange informanter har fortalt mig, og 
som jeg har fået indsigt i ved at følge en del menneskers liv. Mit håb er, 
at jeg ved at have forfattet de mange skabelsesberetninger har kunne 
illustrere, hvordan marginaliserende og stigmatiserende beretninger 
fortælles og skabes for at legitimere teknologien. Jeg håber, at min ana-
lyse af en række af de skabelsesprocesser, der finder sted, kan bidrage 
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til en øget refleksion omkring, hvordan natur/kultur-distinktionen for-
handles, og hvilke undertrykkende elementer, der er på spil, når fx na-
turaliseringsdiskursen ukritisk anvendes.  

Hvor Martin i sin artikel ”The Egg and the Sperm: How Science Has 
Constructed a Romance Based on Stereotypical Male-Female Roles” konkludere-
de, at vi har et behov for videre forskning om kønnede metaforer i vi-
denskabeligt arbejde, så er det min opfordring, at i stedet for kun at gå 
videre med analyser af kulturelle repræsentationer, så er det vigtigt at 
undersøge, hvad skabelse er - og hvad skabelsesprocesser i praksis be-
står af. Det mener jeg er vigtigt både i relation til anvendelsen af assi-
steret befrugtning, men også i andre kontekster, hvor materialitetens 
agens og diskurser er med til at skabe. For at gøre det, og for at skærpe 
de metodiske værktøjer, er det vigtigt i fremtiden at forsøge at gå over 
grænserne mellem humaniora, samfunds- og naturvidenskab, fordi som 
jeg har påvist, så kan skabelser af kroppe og subjektpositioner i samspil 
med teknologi antage utrolig mange forskellige former, og det er væ-
sentligt at forstå, hvordan de hænger sammen og hvilke magtrelationer, 
der er styrende. Herigennem kan der åbnes op for forståelser af skabel-
ser, der gør, at nye mere inklusive skabelsesberetninger kan fortælles, 
og forhåbentlig tage del af skabelsen af andre bedre verdener, end den 
vi oplever i dag.  
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Summary 

New Creation Stories of  
Eggs, Sperm and Embryos 

 

An Ethnographic Study of Creations at Sperm Banks and 
Fertility Clinics 

Why do human sperm carry connotations of sex and being “naughty”, 
while eggs encountering a sperm are perceived, at most, as taking part 
in a heterosexual “rendezvous”? Why are clinics not allowed to ensure 
that a sperm donor does not have allergies to dogs, if the receiving 
couple consider it more important to keep a dog in the family than to 
match the phenotype of the social father with the donors? And why is 
it legal for anyone except doctors to perform donor inseminations on 
single women and lesbians in Denmark?   

Such questions are raised in this thesis, based on an ethnographic 
study of the creation of eggs, sperm and embryos at sperm banks and 
fertility clinics in Denmark and Sweden.  

The study takes its point of departure in my fascination with as-
sisted reproduction such as, for example, insemination and in vitro fer-
tilisation. The technologies enable new forms of kinship and family re-
lations. Egg, sperm and embryos are not necessarily connected to spe-
cific bodies. Lesbians and single women can have babies without sex. 
Women who have experienced menopause can become pregnant, and 
some infertile heterosexual couples become able to have children who 
are fully or partly genetically related.  

Paradoxically, these technologies enable the existing discourses, 
such as heteronormative family values, to be both reconstituted and 
changed. At the same time, I am interested in assisted reproduction be-
cause, in this field, it becomes very obvious how the agency of materi-
ality – such as bodies, eggs, sperm and embryos – has an impact on the 
creation processes. For example, use of new reproductive technologies 
does not guarantee a pregnancy; bodily matter may interfere in unfore-
seen ways. Against this background, the study of reproductive tech-
nologies may open the way for new perspectives on some of the key 
theoretical discussions within feminist theory: How can sex/gender 
and nature/culture be conceptualized, and what impact do discourse 
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and materiality have on materializing processes? This study is embed-
ded in these theoretical feminist debates, and it is from a new feminist 
materialist position that I explore material-discursive relations. 

The study explores concepts of creation and creation stories. Al-
though creation stories are heavily pervaded by religious connotations, 
I find the concept useful, because it enables multiple readings of what 
empirically happens at fertility clinics. In other words, due to the mul-
tiple connotations of creation, the concept enables an open-ended 
analysis of the processes that take place when narratives, material 
agency and discourses meet. Focusing on multiple meanings of the no-
tion of creation, I try to answer the following question:  

• How do discourses, practices and different (human and non-human) ac-
tors´ agency meet during creations of eggs, sperm and embryos in sperm 
banks and fertility clinics in Denmark and Sweden? 

The main question is explored via three subsidiary questions: 

• What impact does material agency, such as sexual dimorphism, have on 
the creation processes? 

• What kind of material-discursive repetitions and disrupters of naturaliza-
tion or normalization processes do the creations generate?  

• What kind of impact do new stories of creation, circulating in e.g. legisla-
tion, advertisements and patients´ and employees´ narratives, have on the 
creations?  

The three subsidiary questions focus on three different aspects of 
agency that can take part in creation processes. My understanding of 
what agency can do and who can act is not something I have pre-
defined, but is part of my empirical research interest. That is also why 
the questions do not pre-ascribe agency to humans or other actors in 
specific ways. In other words, I have an analytical focus not only on 
human actors and agency, but on all kinds of actors that take part in 
the creations that are explored. The focus is on the differences of 
agency and change that may happen in the meeting of discourses and 
material agency formed by human and non-human actors.  

That is also the reason why my first question takes its point of 
departure in the agency of sexual dimorphism. Sexual dimorphism is 
understood as the material differences in the male and female body. In 
this study I particularly focus on eggs, sperm and embryos.  
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The second question is focused on the processes of material-
discursive change. I want to explore what kind of disruptions or recon-
stitutions take place in the meeting of different kinds of actors, in order 
to get a better understanding of the processes that develop, change or 
create the status quo.  

The third and final question focuses on the impact that the dis-
cursive agency forming the new stories of creations has on those crea-
tions. I am particularly interested in the consequences they may have 
for patients, for children made by use of the technologies and for em-
ployees at sperm banks and fertility clinics. 

Building on my interest in creations, I have used two methodo-
logical strategies. Firstly I explore creations in relation to sexual dimor-
phism by focusing on eggs, sperm and embryos. In so doing I try to 
visualize the material agency in my analysis. Moreover, I analyze eggs, 
sperm and embryos via Donna Haraway’s notion of “imploded knots”. 
An imploded knot can be formed by both discourses and material 
agency. The concept also enables understandings of creation processes 
on both micro and macro levels, Nina Lykke et al. (2000a:58).  

Secondly, I have chosen to analyze creations at fertility clinics 
and sperm banks in both Denmark and Sweden, two countries that ha-
ve different legislation and medical practices. My point is not to do a 
classical comparative analysis, but the double national focus can give 
insight into some of the discursive differences that characterize the 
creation processes in the two countries.   

Theoretical position 

Theoretically the thesis takes its point of departure in the rich literature 
of feminist theory. In particular, I draw on Donna Haraway (1989, 
1991, 1997) and Karen Barad (1998, 2003). Both can be seen as key fi-
gures within feminist new materialist theory, since they build their 
epistemological position on an understanding of material-discursive re-
lations.  

The thesis is developed along the lines of Donna Haraway’s con-
ceptualization of objectivity, which emphasizes the importance of situ-
ated knowledges and of making the researcher visible in the research 
process in order to make her/him accountable. In other words, it is a 
position that underscores how the researcher takes part in the framing 
of her/his knowledge production. It is, moreover, a position that calls 
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for the researcher to take responsibility for trying to make visible the 
possible marginalizations and exclusions that form the research area. 
At the same time, the position calls for an accountable research that 
does not take part in reproducing existing marginalizing and suppress-
ing societal dynamics.  

This epistemological starting point is also included, for example, 
in Donna Haraway’s figuration of “the apparatus of bodily production”, 
which works as a “thinking technology”, enabling us to see that epistemol-
ogy, economy, narratives, discourses and material agency are all con-
nected and take part in materializing processes, Donna Haraway 
(1991:200-201). While “the apparatus of bodily production” can be viewed as 
a figuration enabling us to understand that complex creation processes 
formed by material-discursive relations take place, it does not give an 
insight into how the particular processes unfold in different contexts. 
While “the apparatus of bodily production” is theoretically useful, I am also 
interested in understanding what happens during the concrete encoun-
ters of material agency and discourses at fertility clinics and sperm 
banks in Denmark and Sweden.  

Inspired by the empirical material, I have chosen to use a drama-
turgical conceptual framework. During my fieldwork at the clinics, I 
quickly came to understand that, just like in a theatre, the interior de-
sign of the clinics and the behaviour of the employees and patients are 
highly performative and have an impact on the creation processes. Fur-
thermore, the concept of performativity has previously been developed 
in different ways by Judith Butler (1990, 1993) and Karen Barad (2003) 
in order to understand “materializing processes”. While Judith Butler 
(1993:2-4), as a social constructionist, develops performativity in order 
to understand the materializations that develop due to the agency of 
discourse, Karen Barad reformulates Judith Butler’s understanding of 
performativity to be material-discursive, Karen Barad (2003:803-811). 
Furthermore Charis Thompson’s notion of “ontological choreography” is 
useful to understand the constant change of agency and ontological 
order that the different human or non-human actors are given and/or 
perform during their encounters at the fertility clinic, Charis Thomp-
son (2005:8). Since emotions play a significant role during the creation 
processes, based on Charis Thompson’s notion of “ontological choreogra-
phy”, I have developed the concept of “emotional choreography” that takes 
both the material and discursive aspects of emotions into account. At 
the same time this concept makes it possible to see how emotions at 
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the clinics can be choreographed, and how they take part in forming 
the creation processes.  

Methodological position 

My interest in exploring creation processes has likewise framed the 
methodological approach of the thesis. It has led me to a research de-
sign that makes exploration of material-discursive relations possible 
and that combines studies of practices and narratives at fertility clinics 
and sperm banks with a focus on, and of, legislation. The decision to 
follow eggs, sperm and embryos as imploded knots has guided the 
methodological development of my research design, from collecting 
material to the final analysis.  

The focus on creation processes has also inspired my methodo-
logical choice of multi-sited ethnography, George Marcus (1998:79-
104, 1999). The fieldwork was carried out at one fertility clinic in 
Denmark and one in Sweden. At both places I spent a month doing 
daily observations, dividing the time mainly between following doctors, 
nurses and lab technicians. Furthermore I have done day observations 
at sperm banks, insemination clinics and at a fertility conference. Fol-
lowing these observations, I carried out 42 interviews; 18 with employ-
ees at sperm banks and fertility clinics and 24 with patients, including 
heterosexual couples, lesbian couples and single women. The inter-
views ranged from approximately one to three hours long. Further-
more a variety of other materials are included, such as legislation, 
newspaper articles, advertisements, web sites and information material 
from fertility clinics. In the analysis I have, among other things, fo-
cused on visual representations. They give a particularly good insight 
into the question: Which new stories of creation are making an impact 
on creations? All materials were collected with a narrative analysis in 
mind, because it enables the making of a contextualized and situated 
analysis. 

 In order to analyze the heterogeneous material, and make visible 
the epistemological position of the thesis, I have developed an ap-
proach that I call “complex text”. The purpose is to practice situated 
knowledges and make visible the complexity of the material that I ana-
lyze. Two writing strategies are used in order to make complex text. 
Firstly, inspired by Patti Lather and Chris Smithies (1997), I use fact 
boxes which bring in other perspectives to the text, separate from the 
informants’ position, and create a rupture in the text that enables the 
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reader to make her/his own reflections. Secondly, I have developed a 
narrative approach inspired by Marilyn Strathern (1987), Donna Hara-
way (1989) and Mette Bryld and Nina Lykke (2000) that can be de-
scribed as “readings out of context”. It is a narrative strategy whereby I 
read other genres into the material, in order to make visible existing 
norms.   

The outline of the thesis 

The thesis is structured as a new creation story with a point of depar-
ture in the three imploded knots of eggs, sperm and embryos. Follow-
ing the introductory chapter, where the purpose of the study is intro-
duced, Chapter 2 examines previous feminist research on assisted re-
production. Chapter 3 explains how new stories of creation are used as 
a methodological tool, and in Chapter 4 the conceptual framework is 
introduced, as well as the fertility clinics and the sperm banks. In Chap-
ter 5, I analyze the creations that take place in relation to eggs. In 
Chapter 6, I investigate creations in relation to sperm, and in Chapter 7 
I explore creations in relation to embryos. The three chapters are pur-
posely structured so they follow the cycle of fertility treatment, and I 
explore how creation processes take place on a micro-level. In Chapter 
8 I follow the three imploded knots out of the sperm banks and fertil-
ity clinics, in order to analyze the impact of policies and legislation that 
see the use of assisted reproduction from the perspective of population 
politics. In Chapter 9, I sum up and finally answer the research ques-
tions.  

Creation processes and new stories of creation  

The many new stories of creation that I tell throughout the thesis give 
an insight into how material agency and discursive practices form the 
creation processes. They also give insight into how employees and pa-
tients currently relate to assisted reproduction. Throughout the analy-
sis, I illustrate how it is possible to understand what creation is and 
what it could be. I do that through telling stories that give insights into 
how the creations of eggs, sperm and embryos vary due to sexual di-
morphism.  

Let me summarise the answers to my research questions:  
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The impact of material agency such as sexual di-
morphism 

The ethnographic research creates insight into the impact of material 
agency on the creations. It has become possible by asking: What impact 
does material agency, such as sexual dimorphism, have on the creation processes? 

Eggs, sperm and embryos have very different kinds of agency, 
formed by sexual dimorphism. Sperm as a bodily substance usually ma-
terializes as a sexual by-product during ejaculation, which enables dis-
courses that sexualize sperm and connect infertility with impotence. 
The material agency of eggs enables very different kinds of encounters 
with other human and non-human actors. Although an egg is a much 
larger cell than a sperm, human eggs can only be visualized during ul-
trasound scans, or by use of a microscope after retrieval from the fe-
male body. Furthermore, the creation of eggs takes longer and makes 
several visits to the fertility clinic necessary. In order to make more 
than one mature egg, hormonal treatment of the woman’s body is usu-
ally required. Because most male infertility is treated by use of in vitro 
fertilization technologies, the material agency of eggs and the female 
body always becomes the focus of fertility treatment, even if the 
woman is fertile. Furthermore, after the eggs have been fertilized, it is 
the woman who has to carry the pregnancy. Creations in relation to the 
egg and embryos happening at the fertility clinic are hence mainly per-
formed by the doctor, the female body, hormones, gametes and the ul-
trasound scanner.  

Because the ultrasound scanner creates visual representations of 
the woman’s organs, it becomes the object responsible for choreo-
graphing the emotions that the couple experience during the treatment 
cycle. Hence, the visual representations also become useful for the 
doctor in negotiating future fertility treatment with the couple.  

Although the agency of sexual dimorphism in fertility treatment 
establishes similar conditions for the creation processes in Denmark 
and Sweden, gender, heterosexuality and conceptions of the na-
ture/culture distinction are expressed differently at the two clinics I 
visited during my fieldwork, and in the two countries more generally. 
In other words, the different kinds of agency formed by sexual dimor-
phism create different kinds of possibilities for material-discursive 
creations.   
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In Sweden, sexual dimorphism tends to be downplayed. Prefer-
ence is instead given to an equality discourse, which plays an important 
role both during the performative practices at the clinic and in Swedish 
population politics. The equality discourse used at the Swedish fertility 
clinic implies that men and women are expected to be equally engaged 
and present during the treatment, although it is the female body that 
primarily needs to be monitored by doctors. The wish for symmetry is 
likewise expressed in forming kinship relations with the child, when the 
choice of technology takes place in relation to male infertility. Because 
it is perceived as important that the parents have the same kind of ge-
netic or non-genetic kinship with the child, adoption seems to be the 
second choice for many patients and employees if the couple is unable 
to use in vitro fertilization. Equality is hence metonymically related to 
genetic kinship. Symmetry is seen as an important principle, which is 
meant to enable the parents to bond with the child in equal ways. 
However, the choice is not only related to genetic kinship vis-à-vis the 
child. Some women argue that they find the thought of having donor 
sperm inside their body, “disgusting”. The sexual connotation of 
sperm may in other words be constructed as implying another way of 
performing infidelity. However, while on the one hand the discourse of 
symmetry plays a significant role, on the other hand, it is constantly 
disrupted by the heterosexual couples, lesbians and single women who 
choose to use sperm donation, either in Sweden or a foreign country.  

In Denmark, the equality discourse does not play an important 
role, either on a political level or during the performativity at fertility 
clinics. Gender equality is not officially prioritized by the current Dan-
ish government; instead it is seen as a private issue. At the fertility 
clinic gender and heterosexuality were performed in significantly dif-
ferent ways; instead of downplaying sexual dimorphism, gender differ-
ences were highlighted. An example is, when the male doctors at the 
Danish clinic explained what impact the side-effects could have on the 
woman. In such a situation he would often joke with the man, saying 
that when the wife starts hormonal treatment it is a good time to work 
longer hours. In other words gender stereotypes of the rational man 
and hysterical woman were often employed during instruction of the 
couple in how to perform during treatment. 

While symmetry is given much importance as regards kinship re-
lations in Sweden, it does not play a role in the Danish context. Al-
though the question of bonding was discussed in relation to sperm do-
nation, the argument of symmetry was not mobilized at all. Instead 
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some nurses argued, for example, that they feared the man could not 
bond with the child when he was not genetically related to it. However, 
instead of arguing for symmetry, this was an issue that was paralleled 
with adoption.  

Normalizations, naturalizations and discursive 
ruptures  

In order to gain an insight into the process of creation I asked: What 
kind of material-discursive repetitions and disrupters of naturalization 
or normalization processes do the creations generate?  

While the discourse of equality currently plays a significant role 
in Sweden and is used to hide the material agency of sexual dimor-
phism, in Denmark sexual dimorphism is highlighted by use of gender 
stereotypes. Although this kind of national difference occurred, the 
narrations generated in the two countries seemed to make use of the 
same hegemonic principle of normalization through naturalization. It is 
a principle that attempts to develop limitations on performative actions 
in relation to the use of technology, by mimicking “nature”. Since “na-
ture” can only be understood as a culturalized conception, what “na-
ture” is can be negotiated and can differ in different contexts. Nature 
as a culturalized concept is illustrated by the different ways in which 
sexual dimorphism is understood in Denmark and Sweden. Further-
more, the nature/culture distinction can be subverted, as well as recon-
stituted in different contexts.  

The negotiations that lead to change happen in particular if the 
patients or employees are surprised by the material agency. After hav-
ing been through several IVF cycles a woman might start questioning 
the assumption that it is “natural” to have a biological child, or that it is 
“natural” at all to want to have children.  

Disruption may also occur if a couple that makes uses of donor 
insemination decides that the existing principle of matching the social 
father’s and the donor’s phenotypes is less important to them than ma-
king sure that the donor does not have an allergy to dogs. Having a 
non-allergic donor would enable them to keep the family intact, i.e. 
keeping a beloved dog and having a child.  

Changes of discourse may also develop due to the paradoxical 
choreography of emotions that the lab technicians in Denmark have to 
perform. On the one hand, the technicians work hard to create em-
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bryos. On the other hand, they have to discard the frozen embryos af-
ter two years, due to legislation, no matter how desperately the couple 
may still want to make use of them. It is a work situation that makes 
some of the lab technicians wish for the introduction of embryo dona-
tion and the possibility of keeping the embryos cryo-preserved for five, 
instead of two, years.  

Discursive disruptions are also at play when the principle of 
normalization through naturalization helps in defining the current 
Danish regulations that criminalize doctors who inseminate single 
women and lesbians. However, since the legislation does not criminal-
ize other professions for performing inseminations, midwives have set 
up private clinics and inseminated hundreds of lesbians and single 
women. This has had a significant impact on the public debate.  

As these examples illustrate, the principle of naturalization 
through normalization is in itself paradoxical. On the one hand it can 
lead to regulations relating to technological use, either as local clinical 
practice or as legislative demands. The principle of developing clinical 
practice, regulations and legislation based on mimicking nature is a very 
effective way to normalize the technology. The use of the technology is 
thereby legitimized. The importance of the principle of normalization 
through naturalization in Denmark and Sweden might even be one of 
the reasons why both countries, which are more regulated than a lot of 
other western countries, experience widespread use of the new repro-
ductive technologies.  

However, while on the one hand the discursive principle of 
normalization through naturalization has a legitimizing effect, on the 
other hand it also creates problems for employees, patients and chil-
dren. Occasionally, the principle results in absurd working conditions 
for the employees of fertility clinics, and in stigmatization of certain 
groups (such as single women and lesbians and their children), who are 
excluded from medically monitored fertility treatment. 

In addition to the principle of normalization through naturaliza-
tion, a lot of other discourses are at play in the material I analyzed. 
They develop during the many changes that take place as part of the 
creation processes, for example, the discourse stating that the use of 
technology is better than “nature”. The Danish sperm bank uses this 
discourse in arguing that its sperm is more valuable than that from 
men who are not donating, because their donors have quality sperm 
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with a high sperm count, and it has been tested for STDs and genetic 
diseases.  

Sometimes the ethnographic material also illustrates how the na-
ture/culture distinction can be totally collapsed. The way patients and 
employees relate to ultrasound scans illustrates that it is a technology 
that has become so normalized at fertility clinics that the technology is 
not discussed in terms of the nature/culture distinction. At other times 
the discourse of the body as a piece of machinery is employed. It is a 
discourse used to create hope for a pregnancy, by believing that by use 
of technology, bodies can be mechanically fixed. Often this discourse 
is used together with the discourse of miracles, which organizes the 
emotional choreography at fertility clinics where so many creations are 
unexplained, and where belief and hope are central for many patients 
in order to be able to go through repeated cycles of fertility treatment.  

The relations between material agency and discourses are also 
changing all the time, insofar as patients and employees seem con-
stantly to be negotiating the limits of the use of these technologies. 
Change also plays a role at the legislative level. These negotiations do 
not only take place at fertility clinics. In both Denmark and Sweden, 
legislation has been altered several times since the implementation of 
new reproductive technologies such as the ones I focus on in this the-
sis.  

The meanings and uses of the new stories of crea-
tion 

By taking my point of departure in eggs, sperm and embryos and struc-
turing the thesis by following the gametes, it is not only written as a 
new story of creation, it is also based on many new stories of creation. 
This is why I ask: What kind of impact do new stories of creation, circulating in 
e.g. legislation, advertisements and patients´ and employees´ narratives, have on the 
creations? 

In the thesis I illustrate that several of the new stories of creation 
are used by patients, employees and politicians in various ways. Visu-
alizations of eggs, sperm, embryos and babies are important in estab-
lishing the common goal of the fertility clinic – to create life. Visualiza-
tion plays a significant role for both patients and employees, because 
they are used as the manuscript for performances at the clinics. 
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For employees, the visualizations forming creation stories are an 
important aspect of organizing the team spirit that keeps them engaged 
in their work by developing a desire to take part in creating life. The 
same stories that create a common goal for creating life can also be ba-
sed on the naturalization discourse, which for employees can lead to 
absurdities such as the situation where lab technicians have to discard 
embryos.  

For patients, the visual representations form creation stories that 
take part in creating belief and hope that they will obtain a child 
through treatment. However, if the material agency acts in ways that 
make the creation of a child unlikely, several patients have found that 
the stories told by employees change in order to choreograph their 
emotions and make them see other options than having a biological 
child of their own. Instead they may try to open up the possibility of 
using a donor, adopting or deciding not to have children. For some, 
the process of emotionally choreographing the desire for a child may 
be difficult.  

At the same time as new stories of creations based on a desire 
for the creation of life can establish team-work at the clinics, they can 
also have an excluding effects on the couples who do not obtain chil-
dren by means of technological interventions. When the discursive 
principle of normalization through naturalization is in use, it takes part 
in social regulations, and the creation of included or excluded subject 
positions.  

For some women, the stories based on the naturalizing discourse 
can work as an added burden, making them think that they ought to 
have biological children in order to become “real” women. This can be 
particularly hard during the part of the treatment where it is still uncer-
tain whether a woman will become pregnant or not.  

The stories based on the discourse of naturalization in relation to 
sperm and men also reveals a stigmatization of male infertility, because 
it connotes impotence and lack of masculinity.  

Narratives emerging as part of the technological interventions 
also generate reflections about the impact they may have on the chil-
dren who are created by assisted reproduction. Some of the stories are 
deeply problematic, such as a Danish newspaper’s construction of do-
nor children as possible psychopaths. Furthermore the donor children 
created by single women in Sweden, and single women and lesbians in 
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Denmark, are currently stigmatized by a normative legislation and nar-
rated as the “illegitimate children” of today. Although the legislation 
should be supporting the rights and wellbeing of children, it sometimes 
plays the opposite role.  

What is creation? 

Based on the three subsidiary questions, I answer the main research 
question: How do discourses, practices and different (human and non-human) ac-
tors´ agency meet during creations of eggs, sperm and embryos in sperm banks and 
fertility clinics in Denmark and Sweden? 

The many creation stories I tell in the thesis about eggs, sperm 
and embryos illustrate that creation takes place in various ways. Crea-
tion can neither be conceptualized as the sum of all the actors nor as 
the product that is developed, such as norms, cells, bodies and waste 
material. Creation is what happens in-between – it is the processes of 
simultaneous change and reconstitution of existing discourses, knowl-
edge, bodies, cells, etc.  

My analysis of the new stories of creation identifies several kinds 
of creation processes that can be theorized. In both Denmark and 
Sweden a negotiation of the nature/culture distinction takes place in 
relation to the use of the new reproductive technologies. The na-
ture/culture distinction becomes central, because it frames existing 
family values that are questioned by the technology. However, due to 
sexual dimorphism, the nature/culture distinction is negotiated differ-
ently in relation to eggs, sperm and embryos. At the same time as sex-
ual dimorphism creates different discursive possibilities for creations of 
eggs, sperm and embryos, discourses can play different roles in regulat-
ing the use of the technologies or handling of the gametes.  

In practice, the discourses on creation are often contradictory 
and paradoxical, which for example may create absurd situations, and 
lead to change. Change may also happen if the discourses become pro-
blematic in situations when the material agency generates surprising 
results or does not enable the wished-for creations to happen. The 
creation stories that are narrated are hence challenged in various ways, 
at the same time as they often become reconstituted during the proc-
esses.   
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In other words, creation processes are complex acts of disrup-
tions caused by material or discursive agency forming an infinite num-
ber of material-discursive ways that materializations can take place.   

My analysis of the many processes illustrates that creations hap-
pening in relation to technology cannot be adequately understood via 
determinist ways of thinking. Following eggs, sperm and embryos, 
creation processes often seem contingent. At the same time, by analyz-
ing material-discursive relations taking an analytical point of departure 
in sexual dimorphism, one does not necessarily end up in essentialized 
conceptualizations of gender. Conversely, an analysis that relates both 
to material agency and to discourse makes it possible to explore more 
kinds of change appearing in the meeting of discourse, technology, bo-
dies and cells.  

In the thesis, I illustrate how fruitful it can be to include a focus 
on material agency in order to explain the changes that take place dur-
ing creation processes at fertility clinics and sperm banks. The inclu-
sion of material agency in relation to discourse gives an insight into 
processes of change that cannot be explored in analyses of either dis-
courses or material agency alone. By looking at the agency of matter, 
we can improve our understanding of how change comes about. 
Therefore, analysis that includes material agency also gives a better in-
sight into how social categories can be established, how power gets dis-
tributed and is used, and how bodies or other material actors material-
ize. This is possible because the analysis enables us to understand how 
the interrelation of these processes plays a significant role in determin-
ing how they shape one another.   
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Ordliste 

AHA - Assisted Hatching er en teknologi, der anvendes, hvis det be-
frugtede æg har svært ved at sætte sig fast i livmoderen. Ved hjælp af 
syre- eller laserbehandling laves et lille hul i det befrugtede ægs skal, i 
håb om at ægget sætter sig lettere fast. 

 

Blastocyst: En blastocyst er et befrugtet æg, der ca. har delt sig i 5 da-
ge og består af 30-150 celler 

 

BMI: Body mass index. Det er et mål for, om man vejere for lidt, til-
pas eller for meget. 

 

Cryopræservering: Nedfrysningsproces, som anvendes for at kunne 
opbevare sæd og befrugtede æg i flere år.  

 

Denudere: Er den proces, hvor laboranten fjerner kumulusskyen fra 
ægget. Det gøres fx hvis laboranten skal befrugte ægget ved hjælp af 
ICSI 

 

Embryon: Et embryon er et befrugtet æg 

 

Endometriose: Endometriose er en smertefuld, kronisk sygdom, der 
påvirker 2-4% af alle kvinder og piger. Tilstanden opstår, når dele af 
livmoderslimhinden også findes udenfor livmoderen, som regel i un-
derlivet, på æggestokkene og æggelederne, på de bånd, der holder liv-
moderen på plads, på blæren, tarmene og i området mellem skeden og 
endetarmen. I meget sjældne tilfælde er endometriose fundet i lunger-
ne, armene, låret og andre steder i kroppen.  

Endometriosevæv reagerer på samme måde som livmoderslimhinden 
på hormonerne fra æggestokkene. Dvs. vævet vokser samtidig med 
livmoderslimhinden, men i modsætning til menstruationsblodet kan 
blødningen fra endometriosen ikke komme ud, og giver i stedet blød-
ning ud i bughulen, som giver en form for betændelse, dannelse af 
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blodcyster, sammenvoksninger m.m., der resulterer i smerter, barnløs-
hed, tarm- og blæreproblemer.220 

 

Follikler: Er de ægblærer, der udvikler sig i kvindens æggestokke. I en 
follikel er der væske og et æg under modning 

 

HCG tal: HCG er det hormon, der viser om en graviditet er opstået. 
På nogle klinikker måler man HCG-tallet for at undersøge, om kvinden 
er gravid.  

 

ICSI: Intra cytoplasmatisk sperm injektion er en videreudvikling af 
IVF. Den retter sig mod par, der oplever mandlig infertilitet i en grad, 
hvor der er for få sædceller til at befrugte ægget gennem konventionel 
IVF. Teknologien går ud på, at laboranten injicerer ægget med én sæd-
celle. 

 

Inkubator: Varmeskab hvor æg og sæd bliver opbevaret. 

 

IUI-D: Står for interuterin insemination med donor - Donorinsemina-
tion 

 

IUI-H: Står for interuterin insemination homolog – Insemination med 
partners sæd 

 

IVF: In vitro fertilisering – kaldes ofte for reagensglasbehandling. IVF 
består af, at kvinden hormonelt stimuleres, så man kan udtage mange 
modne æg. De bliver efterfølgende tilført sæd i en plastikskål. Efter be-
frugtning bliver de ført ind i kvindens livmoder, med håb om at en 
graviditet opstår. 

 

Kumulusskyen: Er de celler der sidder rundt om ægget inden det be-
frugtes 

                                                 
220 se, http://www.endo.dk/display.asp?page=Hvad_er_endo 
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Medier: Er de væsker som æg, sæd og embryoner opbevares i på kli-
nikken, så de har de bedste betingelser. 

 

PGD: Pre-implantations genetisk diagnostik er en teknologi, hvor em-
bryonet/det befrugtede æg kan diagnosticeres for køn eller genetisk ar-
velige sygdomme. Diagnostikken kræver, at ægget befrugtes og embry-
onet undersøges udenfor kvindens krop. 

 

PCO: PCO står for polycystiske ovarier. Det betyder, at der dannes 
unormalt mange ægblærer i æggestokkene. Hver 5. kvinde har PCO. 
Typisk vil de fleste af disse kvinder ikke mærke synderligt til lidelsen. 
Den behøver ikke at give symptomer, de kan mærke, og mange kvinder 
lever hele livet uden at opdage det. PCO kan dog udvikle sig til PCOS 
(polycystisk ovariesyndrom), og det har hver 7. kvinde. PCOS giver en 
række andre symptomer. De fleste kvinder med PCOS kan ikke få 
børn, eller har svært ved at blive gravide, de er ofte trætte, har uregel-
mæssig menstruationscyklus, sjældne eller helt manglende ægløsning og 
øget mængde af mandlig kønshormon, hvilket giver sig udslag i øget 
skægvækst i ansigtet og øget behåring på kroppen, tendens til uren hud, 
tendens til at tage på i vægt og til at få fedt på maven.221 

 

Strå: Er tynde plastikrør, som embryoner og sæd kan fryses ned i. 

  

TESE/PESA: Er den faglige betegnelse for operativ udhentning af 
sædceller fra bitestiklen eller testiklen. Eftersom et PESA/TESE ind-
greb kun fører til at få sædceller kommer ud, anvendes den i kombina-
tion med ICSI. 

                                                 
221http://www.dr.dk/DR1/laegen/Programmer/2006/060105/20060129202119.ht
m, http://www.pcoinfo.dk  
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