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Abstract 
The purpose of this report is to examinate artificial insemination and the related discourses 

in news media. The report attempts to apply different scientific theories regarding feminism 

to explain the different views from the articles. The report therefore has a focus on 

subjectivity technology and society as well as a minor focus on technological systems and 

artefacts. The goal of the report is to discuss whether there is a scientific explanation of 

the discrimination within laws of scientific insemination or if the reasoning is a result of 

discourses. 
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1.0 Indledning  
I 2018, blev der i Danmark indberettet 41.832 barnløshedsbehandlinger til ‘In Vitro 

Fertilisering’, i dagligdagstale kaldet reagensglasbehandling.  Disse tal er fra årsrapporten 

fra 2018, som er udgivet af Sundhedsdata Styrelsen. Her indsamles der data om alle 

behandlinger vedrørende ufrivillig barnløshed i Danmark, som udføres på danske 

klinikker/vævscentre, gynækologisk-speciallæge- og jordemoderklinikker (Sundhedsdata 

Styrelsen, 2018). 

 

Herunder var 22.761 behandlinger med assisteret reproduktionsteknologi - denne type 

behandling tilbydes, hvis der ikke har været succes med insemination af sæd. De resterende 

19.071 behandlinger var med ‘Intrauterin insemination’, som er insemination med partner- 

eller donor sæd, denne type behandling er den, som ufrivilligt barnløse først tilbydes 

(Sundhedsdata Styrelsen, 2018).  

 

Ud fra disse tal, er det tydeligt, at der er gjort brug af denne teknologi, når ufrivilligt barnløse 

par, får hjælp til assisteret reproduktion. Men der findes en ulighed i disse behandlinger, en 

kønslig ulighed. Uligheden bliver opretholdt af den danske lovgivning, i forbindelse med 

nedfrysning af stamceller, hvor der bliver skelnet mellem tid for nedfrysning af sædceller og 

æg. På nuværende tidspunkt må kvindens æg kun opbevares i 5 år, mens mandens sæd, 

må opbevares på ubestemt tid - sågar endda efter at han er død (Borgerforslag, 2020). 

 

På baggrund af dette, har Julie Sams Agerschou opstillet et borgerforslag der, i skrivende 

stund, har fået 56.349 underskrifter. Her begrunder hun problematikken: 

  

“Ifølge den danske lovgivning må befrugtede og ubefrugtede æg udtaget i 

forbindelse med fertilitetsbehandling kun opbevares på frys i fem år efter udtag 

af kvinden. I de fem år skal de være brugt ellers skal de destrueres. Der er ingen 

sundhedsfaglig begrundelse for de fem år, da selve risikoen for 

cellebeskadigelse sker i forbindelse med nedfrysning og optøning. Derudover 

er på ingen måde ligestilling på denne front, da sædceller må fryses på 

ubestemt tid” (Agerschou, S. J., 2020). 
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På denne baggrund og med over 56.000 underskrifter, viser det, at det er aktuelt problem i 

Danmark, som mange borgere støtter op omkring. Ved hjælp af feministisk videnskabsteori, 

vil vi derfor undersøge Agerschous påstand om, at der ikke findes ligestilling på dette 

område. Problemstillingen er interessant og relevant, da det er et aktuelt problem, som også 

har optaget meget plads i medierne. Der har i de sidst måneder været fokus omkring emnet, 

på de forskellige sociale medier, hvor flere barnløse par har optrådt og berettet om deres 

egne historier.  

  

Opgavens fokus vil derfor være på, hvilken lovgivning og kønsforskelle, der er på området 

på nuværende tidspunkt. Ved hjælp af en diskursanalyse vil vi undersøge, hvordan kunstig 

befrugtning bliver omtalt i to forskellige artikler, og vi vil undersøge emnet ved hjælp af den 

videnskabsteoretiske tilgang; ’Feministisk videnskabsteori’, hvor der udspringer sig to 

forskellige retninger. Vi undersøger også hvilke krav, der bliver stillet til assisteret 

reproduktion, når et par har opstart på fertilitetsbehandling.  Med dette udgangspunkt, vil vi 

redegøre for, hvordan denne proces foregår i praksis, for at koble vores to dimensioner 

Subjektivitet, teknologi og samfund (STS) og Teknologiske systemer og artefakter (TSA). I 

opgaven undersøges diskursen om kunstig befrugtning, som danner grundlag for en videre 

diskussion.  

 

Valget på dette emne opstod i en fælles interesse, samt at vi kunne se en relevant kobling 

mellem de to dimensioner. Baggrunden for vores fælles interesse udsprang i en samtale, i 

forbindelse med gruppedannelsen. Vi oplevede, som fire unge kvinder på 20 til 22 år, at der 

langsomt bliver opbygget et pres fra samfundets side, i forhold til uddannelse og 

familiestiftelse. Vores oplevelse er, at vi skal tage en uddannelse, få et godt job, og så først 

derefter, kan vi begynde at tænke på at stifte familie. Men alligevel, så tikker vores biologiske 

ur, så er samfundet indrettet parallelt, i forhold til hvad biologien tillader? Vi begyndte at 

dykke længere ned i emnet, og fandt så ud af, at der var en lovgivning, som kun tillod at 

nedfryse æg i 5 år, hvilket vi kunne koble på feministisk videnskabsteori, som vi har haft en 

kursusgang om. Dette afdækker også det formelle krav om inddragelse af videnskabsteori.  

 

For at kunne komme i gang med projektskrivningen og afdække de indledende spørgsmål 

som vi havde omkring emnet, foretog vi en forundersøgelse på vores medstuderende.  
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Det er vigtigt at understrege, at når vi benytter ordet Assisteret reproduktion, så henviser vi 

til:  

 

“Assisteret reproduktion omfatter al behandling og diagnostik, som bygger på 

eller kombineres med udtagning af menneskelige æg og/eller instrumentelt 

assisteret befrugtning med sædceller [...]” (Styrelsen for patientsikkerhed, 

2020).  

 

1.1 Forundersøgelse af emnet  
Følgende afsnit er en forundersøgelse af emnet, hvor vi har benyttet os af et 

fokusgruppeinterview. Dette har vi benyttet os af, for at finde ud af, hvilken alder vores 

informanter ønskede at stifte familie.  Vi har foretaget et kort gruppeinterview, med en 

gruppe medstuderende, som tilhører aldersgruppen 21 til 29 år.  Denne empiri, har vi 

benyttet os af, for at finde og udvælge artikler til diskursanalysen, som kunne være 

relevante, og for at skærpe vores problemstilling. Ligeledes er kvaliteten af interviewet 

vurderet, og selve iscenesættelse af interviewet, sidst bliver vores besvarelser fremlagt i en 

meningskondensering. Til slut er der et kort afsnit om fravælgelse af kvantitative og andre 

interviews.  

 

Vi ønskede et indblik i, hvilken personlig holdning som vores aldersgruppe havde, når det 

omhandler stiftelse af egen familie. Vi havde vores egne meninger, og ved at udføre denne 

forundersøgelse, kunne vi få et andet perspektiv på området, og dermed også vores 

problemstilling. Svarene i denne forundersøgelse vil også være relevante i forhold til vores 

diskussion. Det er vigtigt at understrege, at da vi foretog gruppeinterviewet den 5 november 

2020, der var de samfundsmæssige omstændigheder en anden, end den er i dag grundet 

COVID-19. Med udgangspunkt i vores meget korte og utraditionelle gruppeinterview, fik vi 

dog ny viden på området, som vedrører kultur og samfund. Fokusgruppeinterviews blev 

udbredt efter 1950’erne, da markeds forskere ønskede at undersøge forbrugernes motiver 

og produkt præferencer. I dag benyttes de i akademisk social forskning (Kvale, S., 2007, s. 

72).  
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Da dette interview fungerer som en forundersøgelse, har det stadigvæk en vis relevans for 

vores projekt, og det kan dermed kategoriseres som værende et ‘Fokusgruppeinterview’ 

med afsæt i Steinar Kvales bog “Doing interviews”. Kvale beskriver, at et 

fokusgruppeinterview består af udvalgte informanter, som er ledet af en moderator, der 

introducerer emner til diskussionen og letter diskussionen (Kvale, S., 2007, s. 72). 

Moderator rollen i vores interview, var besat af Bolette Malmgren Olesen.  

Fokusgrupperne er kendetegnet ved en “non-directive style” af interviews, hvor formålet er 

at tilskynde til en række synspunkter om emnet, som er i fokus for gruppen (Kvale, S., 2007, 

s. 72).  Målet for fokusgruppen er ikke at komme til enighed om løsninger, men at frembringe 

deres forskellige synspunkter, som vedrører det stillede spørgsmål. Den kollektive 

interaktion kan ligeledes frembringe udtryksfulde og emotionelle synspunkter (Kvale, S., 

2007, s. 72). De forskellige synspunkter, var meget værdifulde for vores videre arbejde, og 

derfor var denne forundersøgelse brugbar.  

Kvales kritik af denne type interview, er på at gruppeinteraktion kan være med til at reducere 

moderatorens kontrol, og transskriberingen af interviewet, kan derfor være noget kaotiske, 

da der har været en livlig interaktion i rummet (Kvale, S., 2007, s. 72). Hvilket også fremgår 

af vores transskribering, som er endt ud i at være i stikordsform.  

1.2 Interview kvalitet  
Kvale skriver følgende, om kvaliteten af interviews: 

“The quality of the original interviews is decisive for the quality of the 

subsequent analysis, verification and reporting of the interview findings.” (Kvale, 

S., 2007, s. 80). 

Kvaliteten af vores interview er ikke særlig god, men da dette interview skulle være en 

forundersøgelse, fik vi de fornødne svar, som gjorde det muligt for os at arbejde videre.  

Vores “interviewer qualifications” var på trods af omstændighederne gode, da moderatoren 

havde kendskab til emnet for interviewet, samt at interviewet var struktureret og havde klare 

spørgsmål (Kvale, S., 2007, s. 80). Vores informanter fik lov til at tale ud, og der blev lyttet 

til dem med et åbent mind-set, uden at være fordømmende over for deres svar. Dog blev 
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der stillet kritiske spørgsmål til nogle af svarene, for at få et mere uddybende og nuanceret 

svar.  

1.3 Iscenesættelse af interview og rekruttering af informanter 

Vores forundersøgelses interview blev foretaget i forbindelse med et oplæg om feministisk 

videnskabsteori, som vi udførte til Klyngeundervisning i kurset Videnskabsteori.  

Vores informanter, som var vores medstuderende, havde derfor allerede et kendskab til os. 

Kvale og Brinkmann beskriver i deres bog “Interview, en introduktion til håndværk”, at de 

første minutter er afgørende i forbinde med et interview, da informanten gerne vil opnå et 

kendskab til intervieweren. Dette kendskab skal bidrage til et forum, hvor informanten føler, 

at der kan blive talt frit, og hvor de kan berette om deres egne oplevelser (Kvale, S. & 

Brinkmann, S., 2015, s. 148). Nogle af vores informanter samt vores underviser, vidste på 

forhånd at vi ville foretage dette interview - dog var deltagelse hos nogle lidt mangelfuld, da 

vi på daværende tidspunkt sagde, at det var helt frivilligt at deltage. Nogle svarede ikke på 

første spørgsmål, men valgte at deltage i diskussionen senere hen. Mand 1, Mand 2 og 

Kvinde, deltog gennem hele interviewet, og deres svar vil derfor fremgå i 

meningskondenseringen.  

Vi briefede vores fokusgruppe om interviewet, og fortalte at der i forbindelse med vores 

projekt, vil blive benyttet den empiri, som de med dette interview ville blive en del af. 

Interviewpersonerne vil fremgå som “Kvinde X” og “Mand X”, da vi i forbindelse med 

interviewet lovede dem anonymitet. Ingen af de interviewede gav udtryk for, at de ønskede 

og/eller identificerede sig med et andet pronomen.  

Interviewspørgsmålene blev udformet i samråd i gruppen, efter at vi havde brainstormet på, 

hvilke spørgsmål vi ønskede svar på. Vi udformede derfor de følgende 3 spørgsmål:  

1. Hvornår synes du, at det er en passende alder at få børn?  

2. Har du tænkt over, at der kan forekomme komplikationer? 

3. Føler du et pres fra samfundet? 



V2024809902 

 

 9 

1.4 Meningskondensering  
Vores transskribering af interviewet er rodet, og det er ikke ukendt, når man foretager et 

fokusgruppeinterview (Kvale, S., 2007, s. 72). Forundersøgelsen gav os alligevel brugbar 

information, så at vores transskriberingen halter lidt, har ikke nogen påvirkning på den 

empiri, som vi fik indsamlet. For at kortfatte vores gruppeinterviews centrale udsagn, udfører 

vi en meningskondensering. Ved en meningskondensering bliver svar og sætninger 

komprimeret til mindre formuleringer, uden at der bliver ændret på udsagnenes mening 

(Kvale, S., 2007, s. 106-107). 

Følgende tabel er fra bogen “Doing Interviews” af Steinar Kvale side 108. I vores tabel har 

vi indsat en kolonne ekstra, hvor interviewspørgsmålet fremgår, da det giver en bedre 

kontekst for udsagnene.  

Interviewspørgsmål Resume af meningsenheden Centralt tema 

Hvornår synes du, at 
det er en passende 
alder at få børn?  

Mand 1: Når jeg er ca. 30 år.  
 
Mand 2: Når jeg er over 30 år, det 
kommer an på, hvor jeg er i livet. Jeg vil 
gerne have en uddannelse først.  
 
Kvinde 1: Allertidligst, så skal det være, 
når jeg er 30 år, men alt mellem 30-35 
år, ville jeg føle for. Altså, jeg er jo 26 år 
nu, og føler ikke, at jeg er klar til det nu.  

Mand 1: ca. 30 år.  
 
Mand 2: Over 30 
år.  
 
 
 
Kvinde: 30-35 år.  

Har du tænkt over, at 
der kan forekomme 
komplikationer? 

Mand 1: Ja, altså det ved man jo ikke 
endnu.  
 
Mand 2: Biologisk ja.  
 
Kvinde: Ja, altså jeg kan da godt blive 
lidt bekymret nogle gange, når jeg 
tænker over det. Jeg har jo som kvinde 
det biologiske ur.  

Mand 1: Ja.  
 
Mand 2: Ja, det 
biologiske ur.  
 
Kvinde: Ja, især 
det biologiske ur.  

Føler du et pres fra 
samfundet? 

Mand 1: Altså, hvis det stod til mine 
forældre, så skulle jeg have 3 børn nu, 
selvom jeg kun er 23 år. De fleste af 
mine venner er blevet gift tidligt, og 
mange af dem er også forældre allerede. 

Mand 1 oplever et 
pres fra forældre 
og omgangskreds.  
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Så jeg føler bare et pres fra mine 
forældre, men også når jeg er på de 
sociale medier, og kan se, at de andre 
bliver gift og har fået børn.  
 
Mand 2: Ikke rigtigt, jeg tænker da over 
det. Men det kommer virkelig an på, hvor 
henne jeg er i livet.  
 
Kvinde: Igen, så er det mere det 
biologiske ur. Jeg føler faktisk ikke som 
sådan et pres fra samfundet. Men jeg 
føler også, at jeg psykisk skal have lyst.  
 
Mand 3: Når man er 30 år, så reflekterer 
man meget over sig selv og man danner 
sin identitet.  Hvis jeg personligt havde 
fået børn, da jeg var 30, så havde jeg 
ikke været lige så ansvarlig. Derfor kan 
vi også diskutere, om det er en af 
grundene til, vi får børn senere nu, end 
førhen.  

 
 
 
 
 
Mand 2: Oplever 
ikke noget pres.  
 
Kvinde: Ikke et 
decideret pres, 
vigtigst hun er 
klar.  
 
 
Mand 3: Man 
danner identitet, 
når man er 30 år.  
 
 
  

 

1.5 Fravælgelse af interviews  
Ekspertinterview:  

Vi havde gjort os tanker om at inddrage en informant, som havde ekspertviden på området 

- her ville det være en læge eller andet fagpersonale, som til dagligt arbejder med assisteret 

reproduktion. Ved hjælp af et semistruktureret interview, ville vi få indsigt i, hvordan det 

foregår. Grundet COVID-19 var vi nødsaget til at strege den idé, da der kom nye restriktioner 

på området, og vi vurderede at sundhedssektoren i forvejen er under stort et pres. Vi ville 

derfor ikke have mulighed for at foretage et interview på en klinik.  

 

Vi snakkede også om at interviewe et barnløst par eller et par, som havde været igennem 

et forløb med assisteret reproduktion, hvis vi havde tid til overs. Men med nedsat mulighed 

for at mødes, og med manglende netværk til at fremskaffe disse informanter, har vi også 

været nødsaget til at fravælge det.  

 

Vi er dog tilfredse med vores forundersøgelse, da det gav os ny viden på området.  
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2.0 Problemformulering  
I dette afsnit bliver vores problemformulering præsenteret, med tilhørende 

arbejdsspørgsmål, som vi ønsker at arbejde ud fra i projektskrivningen.  

 

Problemformulering: 
“Hvordan optræder ulighedsdiskurserne i de to artikler vedrørende nedfrysning 

af æg, og hvordan kan det forklares videnskabsteoretisk?” 

 

3.0 Arbejdsspørgsmål  
Følgende arbejdsspørgsmål er udarbejdet i forhold til den foreløbige problemformulering. 

 

• Arbejdsspørgsmål 1: 

- Hvordan er fertilitetsbehandling organiseret i Danmark? 
 

Vi vil undersøge, hvilke regler og kriterier der er, for at man kan modtage hjælp 

og komme i behandling. Det vil vi gøre, ved at researche på de private samt 

offentlige hjemmesider. For at blive indstillet til fertilitetsbehandling, skal man 

have prøvet at blive gravid på den naturlige måde i 2 år og være under 41 år. 

Der er en masse andre kriterier på området, som parret også skal opfylde 

(Aggerbeck, A., 2019).   

 
• Arbejdsspørgsmål 2: 

- Hvordan foregår forløbet, når man har opfyldt kriterierne for at modtage 
hjælp?  
 

Organiseringen af forløbet er vigtigt at undersøge i forhold til, hvordan 

fertilitetsbehandlingen foregår i Danmark. Dette spørgsmål er relevant i 

forbindelse med TSA-bindingen og TRIN-modellen, da teknologien bliver 

analyseret her.  
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• Arbejdsspørgsmål 3:  

- Hvordan optræder ulighedsdiskurserne i de to artikler vedrørende 
nedfrysning af æg? 

 
Diskurserne i artiklerne skal hjælpe os med at undersøge hvilke diskurser, der 

fremstår i samfundet, og om der tale om lighed mellem kønnene. 

 

• Arbejdsspørgsmål 4: 

- Er der tale om en misforståelse, der bygger på en mandsdomineret 
diskurs, eller er der tale om en objektiv sandhed?  
 
Dette vil indgå som et tilbagevendende spørgsmål i diskussionen og samtidig 

indgå som opgavens videnskabsteoretiske del. Spørgsmålets formål er at 

vurdere konklusionerne i vores analyse, med udgangspunkt i videnskabsteori. 

 

4.0 Semesterbinding 
I dette afsnit vil semesterbindingen blive præsenteret, samt de dimensioner, som projektet 

er forankret i. Semesterbinding er en sammenkobling af de kurser, der bliver undervist i på 

uddannelsen. I hvert semester, er det et krav at forankre sig i minimum to dimensioner. 

Dette projekt forankrer sig STS (subjektivitet teknologi og samfund), som den primære 

dimension, og TSA (teknologiske systemer og artefakter) som den sekundære dimension. 

4.1 STS (Subjektivitet, Teknologi og Samfund)  
I den primære dimension ‘Subjektivitet, Teknologi og Samfund’, vil vi undersøge de socialt 

anlagte strukturer, der er ved brug af fertilitetsteknologien i samspillet med mennesket. Vi 

vil benytte diskursanalysen, til at analysere to artikler. Med disse to artikler, kan vi finde frem 

til, hvordan vi som samfund, fremstiller kunstig befrugtning og hvilken relation, vi skaber med 

det igennem retorik. Derudover vil vi inddrage videnskabsteori, hvor vi vil beskæftige os med 

feministisk empirisme og standpoint teorien. Dette skal hjælpe os med at analysere forholdet 

mellem mennesket, teknologien og samfundet. Derudover undersøger vi den historiske 
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udvikling indenfor teknologien i fertilitetsbehandlingen, samt hvilke betydninger dette har 

medført for kulturen og de samfundsmæssige forhold.  

 

4.2 TSA (Teknologiske Systemer og Artefakter)  

Den sekundære dimension ‘Teknologiske systemer og artefakter’ vil vi drage nytte af teorier 

og metoder inden for denne dimension, til at undersøge fertilitetsteknologien. Vi vil f.eks. 

benytte os af TRIN-modellen. TRIN- modellen bruges til at undersøge forskellige aspekter 

af teknologien.  

5.0 TRIN-modellen  
I dette afsnit vil vi først redegøre for, hvad TRIN-modellen er, og hvordan vi benytter den til 

at fortolke fertilitetsbehandling. Vi benytter derfor TRIN-modellen til at analysere nedfrysning 

af kønsceller, specifikt kvindens ægceller og den lovgivning, der er på området. Her har vi 

udvalgt trin 1. ’Teknologiers indre mekanismer og processer’, trin 3. ’Teknologiers utilsigtede 

effekter’ og trin 4. ’Teknologiske systemer’.  

 

Vi vil inddrage TRIN-modellen, for at undersøge selve nedfrysningsforløbet af en kvindes 

æg, samt den lovgivning, der er på området. ‘TRIN’ er et akronym, der står for Teknologi, 

Radikalt og Inkrementelt design i Netværk. Modellen er udarbejdet i kursusgangen 

“Teknologiske systemer og Artefakter”, af vores undervisere Thomas Budde Christensen, 

Erling Jelsøe og Niels Jørgensen (Jørgensen, N., 2019). 

Der er følgende 6 trin i TRIN-modellen: 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer. 

2. Teknologiers artefakter. 

3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

4. Teknologiske systemer. 

5. Modeller af teknologier. 

6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier.  

Det er ikke meningen, at modellen skal gennemgås slavisk. Vi udvælger derfor et eller flere 

trin, som vi ønsker at arbejde videre med. Det er vigtigt at nævne, at TRIN-modellen, på 
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trods af dens navn, ikke er en model eller en teori, men et redskab til at kortlægge 

analyse.  Vi har valgt trinmodellen, da den fungerer som en pragmatisk metode, til at få 

indblik i henholdsvis et system eller et artefakt (Jørgensen, N., 2018, s. 2-6).  

5.1 Teknologiens indre mekanismer og processer:  
Det essentielle i denne process er selve teknologien, der ligger til grund for at kunne indfri 

teknologiens funktion. Her ser man på hvordan teknologien fungere rent praktisk. Hvordan 

fungere de dele der udgør det større system. Der er derfor tale om forståelse på et mikro-

niveau. (Jørgensen, N., 2018).   

 

5.2 Teknologiske systemer:  

Teknologiske systemer kan betegne, hvordan nogle teknologier, isoleret set, ikke kan 

realiseres uden en bestemt form for system eller netværk. Undersøger vi teknologien 

kontekstuelt og historisk, har vi fat i et makroperspektiv, som ikke blot indgår i tekniske 

aspekter. Hvorvidt man afgrænser et system, betyder dermed noget for konklusionen (Buhl, 

H., 2005, s. 10). Dette kan betragtes som et teknisk netværk, der kræves før visionen om 

en telefon kan realiseres.  Det er et isoleret syn med fokus på relationer (teknologisystemet 

på mikro-niveau). Men vi skal også undersøge hvilket syn, vi har på teknologihistorien. 

Anser vi teknologien som situeret i en kontekst, eller anser vi den med en 

fremskridtsideologi, som ser viden som akkumulativ? (Buhl, H., 2005, s. 9). Undersøger vi 

teknologien kontekstuelt og historisk, har vi fat i et makroperspektiv, som ikke blot indgår i 

tekniske aspekter. Hvorvidt der bliver afgrænset et system, betyder dermed noget for 

konklusionen (Buhl, H., 2005, s. 10).  

5.3 Teknologiens utilsigtede effekter:  

Teknologiers utilsigtede effekter, er en betegnelse for en teknologis effekter, som ikke i sig 

selv, er en del af teknologiens mål. Det er altså en form for sekundære effekter, som både 

kan være positive og/eller negative. Under TSA I, blev vi bekendte med et par eksempler 

på teknologiers utilsigtede effekter. For eksempel har vores nye teknologier ikke ‘mættet’ 

vores behov, men blot forøget dem. Selvom ting som en støvsuger og værktøjsmaskiner, 

kan ses som frihedsskabende, er de blevet en normalitet og vi har accepteret dem som en 
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naturlig del af vores hverdag (Jørgensen, N., 2018). Sociolog Elizabeth Shove (2003) 

beskriver:  

“Dermed vænner vi os gradvist til nye standarder og nye vaner, som indbygger 

brugen af de nye teknologier som forudsætning” (Christensen, T. H. & Røpke, 

I., 2009, s. 117).  

Dette er en form for ‘rebound effect’ som beskriver, hvordan nye teknologier f.eks. kan ses 

som en forbedring, men til sidst ende ud i utilsigtede effekter, som øget strøm og 

klimapåvirkning - hvis der som eksempel blev taget udgangspunkt i noget elektronisk. På 

samme måde undersøger vi de utilsigtede effekter, som dette kan have på samfundet.  

5.4 TRIN-modellen anvendt  

I dette afsnit behandles de punkter fra TRIN-modellen, der skal understøtte vores analyse 

af nedfrysningen af æg og lovgivningen på dette område. 

5.5 Teknologiens indre mekanismer og processer:  
Fra fødsel har kvinden et vis antal æg, og der kommer ikke nye æg til i løbet af hendes liv – 

det vil sige at kvindens antal af æg, vil være faldende med alderen. Det faldende antal af 

æg, fører til to problematikker for de kvinder, der er ramt af ufrivillig barnløshed. Den første 

problematik er, at der i takt med alderen, vil der være færre æg, det faldende antal æg, gør 

det sværere at sikre, at kvindens ægløsning er vellykket, og hvilket fører til en reducering af 

muligheden for befrugtning. Den anden problematik er, at kvindens alder kan have en 

indvirkning på æggets kvalitet, hvilket kan føre til kromosomfejl, komplikationer i 

graviditeten, misdannelse og spontan abort - denne række af uønskede tilstande stiger for 

kvinder, når de er omkring de 35 år (VivaNeo, 2020). Som lovgivningen er på nuværende 

tidspunkt, må de nedfrosne æg kun opbevares i 5 år. Æg der er nedfrosset på minus 196 

grader, vil i realiteten kunne lagres i flere årtier, dette er dog kun en mulighed for kvinder, 

der har en sygdom, der påvirker dem i at kunne få børn på naturligt (VivaNeo, 2020). Hvis 

et par får hjælp til at befrugte kvindens æg med mandens sæd, så skal æggene destrueres, 

hvis de eksempelvis går fra hinanden, eller hvis en af dem dør. Der dog en undtagelse, hvis 

manden går bort, hvor der ved en samtykkeerklæring skriftligt kan gives lov til, at kvinden 

kan få de befrugtede æg lagt op i livmoderen (Fertilitet Trianglen, 2020). 
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Nedfrysningen af æg - også kaldet embryoner (befrugtet og delt æg) i fagtermer (Trianglen, 

2020). I denne proces oplægges de befrugtede æg i livmoderen på kvinden (VivaNeo, 2020) 

og dette foregår i tre trin. Første trin er udtagelsen af embryonerne.  

 

Kvinden gennemgår som udgangspunkt en hormonbehandling, for at stimulere æg 

modningen. Ved en regelmæssig ultralydsscanning, er det muligt at følge med i modningen 

af folliklerne (VivaNeo, 2020). Når embryonerne er klar til udtagning, vil det ske således: 

Kvinden får lagt lokal anæstesi i skeden, dernæst kan kvinden vælge, om hun vil have 

smertestillende i form af et almindelig smertestillende medikament, eller akupunktur. 

Dernæst vil der blive ført en tynd kanyle op gennem kvindens skedevæg, og ind i 

æggestokkene, hvor embryonerne derefter vil blive suget ud, indtil æg blærerne er blevet 

tømt (Hospitalsenhed Midt, 2020). 

 

5.6 Teknologiske systemer: 

Andet og tredje trin i nedfrysningsforløbet, ses i forbindelse med teknologiske systemer. 

Diverse teknologiske artefakter udgør i sammenspil et system, som giver en funktionalitet, 

der gør det muligt at lave en omformning af ‘naturen’, som har til hensigt at tilfredsstille 

menneskelige behov (Jørgensen, N., 2018).  

 

I andet trin vil de embryoner, der er blevet udtaget, blive nedfrosset ved minus 196 grader 

celsius. Når embryoner bliver nedfrosset til denne temperatur, så sættes alle de biologiske 

processer i bero. Der findes to metoder til nedfrysning af æg; ’slow freeze’ teknikken og 

’vitrifikation’ teknikken. Begge metoder lægger deres befrugtede embryoner i en 

kryoprotektant væske, som har til formål at beskytte embryonet imod skader, der kan opstå 

som følge af en nedfrysning. Kryoprotektant er et farveløst opløsningsmiddel, og det blandes 

som oftest med vand (Dimethylsulfoxid, 2018). ’Slow freeze’ bruger en mindre mængde af 

kryoprotektant, derfor tager selve nedfrysningen også, som navnet siger, længere tid. Da 

embryonet har relativ lidt kryoprotektant i sig, så skal embryonets nedfrysning foretages 

langsomt og nænsomt, denne nedfrysnings proces kan tage helt op til 2 timer. ’Vitrifikation’ 

bruger en større mængde af kryoprotektant, og derfor kan embryonet nedfryses på mindre 

end 5 minutter. Nedfrysningsmetoderne er begge ofte anvendt, da de begge har deres 
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fordele, og kan bruges på befrugtede æg, som er blevet dyrket i 3 dage i et laboratorie. Dog 

anbefales ’vitrifikation’ teknikken, hvis det befrugtede æg er blevet dyrket i op til 5 dage, og 

det når blastocyst stadiet. Fordelen ved dette er, at forskere mener at livmoderslimhinden 

er mere modtagelig over for blastocyster. Forskellen på blastocyster og embryoner er, at 

blastocysterne er længere fremme i dens udviklingsproces, når de skal oplægges i kvindens 

livmoder. Når de nedfrosne embryoner skal bruges, bliver de taget op af fryseren, og 

derefter bliver de lagt i en væske af vand, som også indeholder et lavt niveau af 

kryoprotektant. Derved fjernes kryoprotektanterne fra ægget, og erstattes derefter med 

vandindholdet (Netdoktor, 2010). En vellykket graviditet stiger i takt med, hvor mange 

embryoner, der er blevet lagt op i kvinden. For eksempel er chancen for en vellykket fødsel 

60 procent ved 12 embryoner, 90 procent ved 20 embryoner – det sker hvis embryoner er 

udtaget i deres mest optimale livsfase, og det er når en kvinde er under 30 år. 

 

Tredje trin er befrugtningen, hvis det viser sig, at der ikke kan ske en graviditet, gør man 

brug af IVF-behandlingen. Ved en IVF-behandling, bliver kvindens embryoner befrugtet med 

sæd fra mand eller en donor, uden for selve livmoderen, herefter bliver de befrugtede 

embryoner så opsat i livmoderen (VivaNeo, 2020). 

 

5.7 Teknologiers utilsigtede effekter: 

I relation til den omtalte teknologi og dets love, kan følgende utilsigtet effekter opstå: 

 

Stigning i Fertilitetsturisme: 

I Europa og i resten af verden, er der forskellige reguleringer og regler inden for 

fertilitetsbehandling. I Danmark begrænser den allerede omtalte paragraf 6, barnløse 

kvinder i aldersgruppen 45+. Dette kan medføre, at kvinder og deres partnere begynder at 

søge hjælp andre steder, det kan f.eks. være ved at tage til udlandet, hvor aldersgrænsen 

for fertilitetsbehandling strækker længere end herhjemme. Antallet af par, som tager til 

udlandet for at få assisteret reproduktion, kan derfor stige, hvilket kan medføre en større 

risiko for økonomisk svindel og smitte fra usoigneret hospitaler (Hartlev, M., 2008).  
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Økonomisk belastende: 

Enlige mødre og par, der søger hjælp i udlandet, skal selv finansiere opholdet og 

hospitalsbesøg på fertilitetsklinikkerne, da det ikke er muligt at få økonomisk støtte fra den 

danske stat. Dette betyder, at det kun er de rige og velstående i samfundet, der kan få råd 

til at opfylde deres store drøm om at stifte familie.  

 

Udnyttelse af ressourcefattige kvinder: 

I og med, at efterspørgslen på fertilitetsbehandlinger i udlandet stiger, så kan det antages, 

at det vil drive ressourcefattige kvinder til at donere deres æg. På samme måde, kan det 

antages, at der vil forekomme anden kriminalitet på området, som vil drive og tvinge kvinder 

til, at donere æg mod deres egne frie vilje. Bagmænd kan derfor tilbyde de fattige unge 

kvinder penge, til fordel for deres sunde og raske æg. Dette kan føre til en industri, som kun 

er til gavn for fertilitetsklinikkerne, de kriminelle bagmænd og de rige ufrivillige barnløse par 

fra vesten.  

 

Ligestilling for kvinder: 

En anden utilsigtet effekt ved fertilitetsloven, er at loven stiller op til en diskussion om, 

hvorvidt kvinder i den berørte aldersgruppe, får frarøvet deres ret om at stifte familie. FN’s 

verdenserklæring for menneskerettigheder artikel 16 siger således. 

”1.Uden begrænsninger af racemæssige, nationalitets mæssige eller religiøse 

grunde har mænd og kvinder, der har nået myndighedsalderen, ret til at gifte 

sig og at stifte familie. De har krav på lige rettigheder med hensyn til indgåelse 

at ægteskab, under ægteskabet og ved dettes opløsning” (Amnesty.dk, 

2020).   

Alle mænd og kvinder har ret til at stifte familie, men den nuværende aldersgrænse for 

kvindernes mulighed for at komme i fertilitetsbehandling, lever ikke op til denne 

menneskerettighed. Derudover ligger denne lov også op til en diskussion om, hvorvidt 

kvinder og mænd har opnået ligestilling. For at benytte sig af fertilitetsbehandling, er der 

ikke opstillet en aldersgrænse for mænd, men der er pålagt en aldersgrænse for kvinder.  
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6.0 Baggrundsafsnit omkring fertilitetsbehandling  
I dette afsnit redegør vi for den lovgivning, der vedrører fertilitetsbehandling, samt hvilke 

krav, der er for at komme i fertilitetsbehandling. Sidst fremlægger vi resultater af de 

forskellige behandlingsmetoder.  

 

6.1 Lovgivning omkring fertilitetsbehandling  
Vi har udvalgt to kapitler i forhold til loven om ‘Assisteret Reproduktion’. Al behandling på 

dette område, er underlagt den enkelte sundhedsperson efter autorisationsloven – 

’Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig 

virksomhed’. Det er lovens formål, at hjælpe og styrke patientsikkerheden, samt fremme 

sundhedsvæsenets kvalitet af ydelser indenfor fertilitetsbehandling (Styrelsen for 

patientsikkerhed, 2020). I kapitel 2 og kapitel 3, har vi taget udgangspunkt i §6 og §15, stk. 

2 og 3. Her vil vi kigge nærmere på aldersbegrænsningen, i forhold til lovgivning og de 

enkelte behandlingsmetoder. Dernæst vil vi beskrive hvilke forskelle der er på mænd og 

kvinder, i forhold til nedfrysning af henholdsvis sæd og æg. 

 

I Kapitel 3 under ‘Salg, donation og opbevaring af menneskelige æg’, står der følgende: 

  

”§ 15. Befrugtede og ubefrugtede menneskelige æg kan opbevares i op til 5 år, 

hvorefter æggene skal destrueres. Den ansvarlige læge kan beslutte at 

forlænge opbevaringsperioden ud over 5 år og indtil det tidspunkt, hvor kvinden 

er ældre end 45 år, hvis den enlige kvinde eller den ene part i ægteskabet, det 

registrerede parforhold eller forholdet lider af en alvorlig sygdom. Den 

ansvarlige læge kan tilbagekalde en beslutning i medfør af 2. pkt., hvor 

betingelser efter 2. pkt. ikke længere er opfyldt.” (Retsinformation, 2019).   

  

Denne paragraf har været omdiskuteret i medierne, efter at sundhedsministeren Magnus 

Heunicke fra socialdemokratiet, havde rådgivet sig med Etisk Råd, omkring en vurdering af 

ophævelse af ‘femårsgrænsen’. Flertallet af Etisk Råds medlemmer anbefalede tilbage i 

september 2020, at ‘femårsgrænsen’ bør ophæves, da det skal være personen, der har sine 

befrugtede/ubefrugtede æg nedfrosset, som bestemmer, hvor lang tid de skal være 

opbevaret på frys. 
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Søndag den 18 oktober 2020, havde flere tusind kvinder underskrevet det borgerforslag, 

der skulle forlænge nedfrysningstiden af de befrugtede og ubefrugtede æg. Den politiske 

aftale, havde dog undladt at følge Etisk Råds anbefaling, og i stedet indgået en politisk 

aftale, som ’kun’ kom kvinder til gode, der var i gang med et fertilitetsbehandling forløb eller 

sygdomsramte kvinder. 

  

Etisk Råd er uenig i beslutningen om, ikke at give alle kvinder samme muligheder. De mener 

ikke, at der er belæg for en risiko i forbindelse med opbevaring, af befrugtede/ubefrugtede 

æg over en længere periode. Hvis æggene kunne blive opbevaret i længere tid, så ville man 

endda fratage nogle kvinder det ubehag, der kan forekomme ved at få foretaget en 

ægudtagning. Derudover stiller Etisk Råd sig også skarpt overfor stk. 2 og stk. 3 under §15. 

  

”Stk. 2. I tilfælde af kvindens død eller i tilfælde af parrets separation eller 

skilsmisse eller samlivets ophør skal den behandlende sundhedsperson sikre, 

at de opbevarede befrugtede æg destrueres” (Retsinformation, 2019).   

  

”Stk. 3. I tilfælde af mandens død skal den behandlende sundhedsperson sikre, 

at der sker destruktion af opbevarede befrugtede æg, medmindre der foreligger 

et skriftligt samtykke fra manden efter § 23, stk. 3, 2. pkt.” (Retsinformation, 

2019).   

  

Etisk Råd mener, at man bør ligestille kvinder og mænd, når det kommer til råderetten over 

kønsceller, som er deres egne, fordi at der ved en samtykkeerklæring fra en mand, kan 

opbevares sæd, til efter han er afgået ved døden. Hvor en kvinde derimod, ikke har samme 

mulighed for en samtykkeerklæring (Martensen, M. M. & Herløv, P., 2020). 

  

Tidligere har Etisk Råd været imod, at man forhøjede grænsen på de fem år. Da de ikke 

mente, at man havde nok viden på området, vedrørende nedfrysning af kvinders æg. Men 

forskningsgruppen ’Ice Age’ var med til at give Etisk Råd et nyt syn på sagen. ’Ice Age’ 

består af af en gruppe professorer fra forskellige universiteter rundt om i Danmark. Professor 
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i Sundhedsret ved Københavns Universitet, Janne Rothmar Herrmann, er en af 

professorerne i forskningsgruppen, hun har udtalt følgende: 

  

”Hvis partierne ikke ophæver grænsen for alle æg, er der fortsat en 

kønsdiskriminerende lov, som ikke er baseret på noget videnskabeligt 

argument, men som bygger på kønsstereotyper. Vi skal stole på, at kvinder kan 

forvalte over deres egen krop, ligesom vi giver mænd den samme ret” 

(Martensen, M. M. & Herløv, P., 2020). 

  

Janne Rothmar Herrmann mener, at man bør tage Etisk Råds 21 siders anbefaling i brug. 

Denne anbefaling indbefatter statistik fra Storbritannien, hvor de har haft nedfrosne ægceller 

(Martensen, M. M. & Herløv, P., 2020). 

  

Et andet kapitel der er værd at bide mærke i, er kapitel 2 under ‘Forbud mod behandling’. 

Her står der følgende i paragraf 6:  

”§ 6. Assisteret reproduktion må ikke finde sted i de tilfælde, hvor den kvinde, 

der skal føde barnet, er ældre end 45 år” (Retsinformation, 2019).   

Ifølge den ovenstående paragraf må kvinder, som er ældre end 45 år, ikke modtage 

fertilitetsbehandling i Danmark. Dette skyldes primært, at der kan forekomme 

komplikationer, såsom kromosomfejl, misdannelse med mere. Chancen for at blive gravid 

for kvinder over 40, i en periode på 24 måneder, ligger på 40 procent (Beherdt, L.M., 2018). 

Derimod har kvinder på 20 til 35 år, en chance på helt op til 75 til 90 procent (Beherdt, L.M., 

2018). For at få fertilitetsbehandlinger såsom IVF, ICSI og PGT, er det et krav at kvinden 

ikke er over de 40+. Disse reguleringer, gør det næste umuligt at modtage 

fertilitetsbehandling hvis man er ældre end den førnævnte aldersgrænse. Dette er ikke i 

overensstemmelse med paragraf 6, da paragraf 6 sætter begrænsninger for kvinder over 

de 45 år. 

Loven og dets videnskabelige grundlag, bliver hele tiden udfordret af kvinder som Heidi 

Wassoni og andre kvinder, som har fået børn i en sen alder. Heidi Wassoni 

fik tvillingedrenge da hun var 45 år, efter at have været i fertilitetsbehandling i 3,5 år uden 

held. Parret modtog donoræg fra Grækenland og disse æg gav resultater (Beherdt, L.M., 
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2018). Graviditeten medførte øget risiko for kromosomfejl, som kunne give Downs Syndrom, 

dette var Heidi Wassoni ikke urolig for, hun udtalte følgende: 

 ”[...] jeg vidste selvfølgelig, at der var en forøget sandsynlighed for 

eksempelvis Downs Syndrom. Men den var stadig forsvindende lille. Jeg har 

været langt mere bekymret for, at jeg slet ikke ville blive gravid” (Beherdt, L. 

M., 2018). 

Kvinder der får børn i en sen alder, er et tabubelagt emne i Danmark, og den 45-årige kvinde 

blev også mødt med fordomme, men heldigvis kun få (Beherdt, L. M., 2018).Ifølge Heidi 

Wassoni kæmpede hun med de samme problemer, som andre ”unge” kvinder i hendes 

termin gruppe (Beherdt, L. M., 2018).  

Ny forskning inden for fertilitetsbehandling for kvinder over de 36 år, ser lovende ud. 

Rigshospitalet afdeling for fertilitet, har skrevet en nyhedsartikel omkring at kunne optimere 

fertilitetsbehandlingen PGT-A (ægsorting). Denne metode er ikke ny, da andre europæiske 

lande, samt USA, har benyttet denne metode på kvinder som er over de 35 år (Bentzen, B. 

T. L., 2019).  

Forskning på dette område har hovedsageligt været på kvinder, som har mange tilbagefald 

i deres graviditeter - altså kvinder som har oplevet at abortere op til flere gange og kvinder 

over 36 år. De foreløbige resultater ser fornuftig ud, da 18 ud af 40 deltagere, har opnået 

graviditet, som giver en succesrate på 56 procent. Disse resultater er de første tal fra 

projektet som først afslutter i 2021 (Bentzen, B. T. L., 2019).  

Professor og overlæge, Anja Pinborg fra fertilitetsklinikken på Københavns 

universitetshospital fortæller, at mænds sædkvalitet er faldende fra 40 til 50-årsalderen 

(Beherdt, L. M., 2018). På Region Sjælland fertilitetskliniks hjemmeside står der, at chancen 

for abort er dobbelt så stor for kvinder, som har en partner over de 45 år (Beherdt, L. M., 

2018). I Danmark er det kun kvinden, der efter lov, ikke må modtage assisteret 

fertilitetsbehandlinger, når de er fyldt 45 år. Mændene har derimod ingen aldersgrænse for 

hvornår de ikke må modtage fertilitetsbehandling. Derudover må mandesæd nedfryses og 

opbevares, selv efter manden er afgået ved døden, som paragraf § 15 stk. 3 fremskriver 

(Martensen, M. M. & Herløv, P., 2020). 
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6.2 Krav til fertilitetsbehandling  
De listede krav til assisteret reproduktion, er både fra den offentlige og den private 

sundhedssektor. Deres behandlingskrav er meget lig hinanden, da de er indbefattet af 

autorisationsloven. Denne lovgivnings formål er at hjælpe og styrke patientsikkerheden, 

samt fremme sundhedsvæsenets kvalitet af ydelser indenfor fertilitetsbehandling (Styrelsen 

for patientsikkerhed, 2020). Nedenfor er de forskellige behandlingsmetoder uddybet: 

 

IUI-behandling 

IUI står for ‘Intra Uterin Isemination’, IUI-behandling er også kaldet for insemination. Her 

modtager kvinden sæd fra enten en donor, som går under synonymet IUI-D eller en mandlig 

partner, som går under synonymet IUI-H (Region Sjælland, 2020).   

 

IVF-behandling 

IVF står for ‘In Vitro Fertilisering’, som betyder reagensglasbefrugtning, da fertiliseringen 

sker i et glas (Region Sjælland, 2020). 

 

ICSI-behandling 

ICSI står for ‘Intra Cytoplasmatisk Sperm Injection’, som betyder reagensglasbehandling 

med microinsemination (Region Sjælland, 2020).  

 

FET-behandling/FER-behandling (fryseæg) 
FET står for ‘Frozen Embryo Transfer’ og FER står for ’Frozen Embryo Replacement’, som 

betyder fryseæg behandling. Denne behandling bliver som oftest tilbudt efter, at kvinden har 

været igennem en IUI-behandling (Aleris Hamlet, 2019).  

TESA-behandling 

TESA står for ’Testiculær Sædcelle Aspiration’, som betyder at der hentes sædceller direkte 

fra mandens tekstiler (Webgruppen Rigshospitalet, 2020). 
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Behandlingsform: Behandlingen forudsætter følgende: 
IUI-behandling (insemination – 

IUI-D) 
• Enlige. 

• Par, mandens sædkvalitet kan ikke bruges til 

en fertilitetshandling, da sæden er for dårlig. 

• Lesbiske par (Rigshospitalet, 2020).  

IUI-behandling (insemination – 

IUI-H) 
• Par, manden skal have tilstrækkeligt med 

sædceller til at kunne foretage en behandling 

(Lindenberg, S., 2013). 

IVF-behandling 

(Reagensglasbefrugtning) 
• Par som har forsøgt sig med IUI-behandling, 

men ikke opnåede det ønskede resultat.  

• Par, kvinden har en ødelagt æggeleder.  

• Par, manden har lav sædkvalitet. 

• Behandlingen bortfalder så snart kvinden er 

fyldt 40 år. 

• Parret må ikke have et fælles barn der bor 

hjemme.  

• Enlige kvinder (Rosenius, L., 2019).  

ICSI-behandling 

(Reagensglasbehandling med 

Micro insemination) 

• Par, manden har lavt sædcelleantal. 

• Par som har forsøgt sig med alm. IVF-

behandling, hvor få eller ingen æg blev 

befrugtet.  

• Behandlingen bortfalder så snart kvinden er 

fyldt 40 år. 

• Parret må ikke have et fælles barn der bor 

hjemme.  

• Enlige kvinder (Rosenius, L., 2019). 

FET-behandling (fryse æg) • Par, hvor mandens sæd er blevet brugt til at 

befrugte kvindens æg. 

• Enlige, hvor en donors sæd er blevet brugt til 

at befrugte kvindens æg (Aleris Hamlet, 

2019). 
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PGT-behandling (æg sortering) • Der optages ikke kvinder på 40+ på 

venteliste.   

• Behandlingen bortfalder så snart kvinden er 

fyldt 41 år. 

• Kvinden eller manden skal have en alvorlig 

og/eller genetisk sygdom (Ingerslev, H. J., 

2019) 

 

6.3 Resultater af fertilitetsbehandling 
Dette skema indbefatter resultater for assisteret reproduktion i den offentlige 

sundhedssektor.  

 

Behandlingsform: Resultat af behandling:  
IUI-behandling 
(insemination) 

- Ca. 20 % opnår en positiv graviditetstest pr. behandling. 

- Ca. 10 % er forbigående graviditet.  

- Ca. 2 % bliver gravide uden for livmoderen.  

- Graviditet med levende foster, ved en ultralydsscanning 

i uge 7 er ca. 15 % pr. behandling. Yngre kvinder opnår 

bedre resultater. Efter scanning i uge 7, er risikoen for at 

abortere under 5 %.  

- Ca. 5 % føder tvillinger.   

- Ca. 40 % af dem, der påbegynder inseminations-

behandling, opnår en levedygtig graviditet efter en eller 

flere behandlinger (Webgruppen Rigshospitalet, 2019). 

IVF-behandling 
(Reagensglasbefrugt
ning) 

- Ca. 35 % opnår en positiv graviditetstest pr. behandling.   

- Ca. 10 % forbigående graviditet.  

- Ca. 2 % bliver gravide uden for livmoderen.  

-  Graviditet med levende foster, ved en ultralydsscanning 

i uge 7 er ca. 20 %. Yngre kvinder opnår bedre 

resultater. Efter scanning i uge 7, er risikoen for at 

abortere under 5 %. 
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- Når et befrugtet æg oplægges, er chancen for en positiv 

graviditetstest ca. 45 %   

- Ca. 4 % føder tvillinger (Webgruppen Rigshospitalet, 

2019) 

ICSI-behandling 
(Reagensglasbehand
ling med 
microinsemination) 

- Ca. 40 % opnår en positiv graviditetstest pr. behandling. 

Af dem der opnår graviditet, føder ca. 65 % et eller flere 

børn.  

- Ca. 15 % er forbigående graviditet.  

- Ca. 15 % aborterer.  

- Ca. 5 % bliver gravide uden for livmoderen.  

- Ca. 25 % resulterer i en fødsel af et levende foster.  

- Ca. 10 til 15 % føder tvillinger (Rosenius, L., 2019).  

 

FET-behandling/FER-
behandling (fryseæg) 

- For hver enkel oplægning af optøede æg opnår ca. 57 

% en positiv graviditetstest.  

- Ca. 41 % afsluttes med graviditetsscanning.  

- Ca. 3 % føder tvillinger. Oplægning af 2 æg kan 

resultere i trillinger eller firlinger (Hospitalsenhed Midt, 

2020). 

PGT-behandling 
(ægsortering) 

*Resultater fra en igangværende undersøgelse, som først 

bliver afsluttet i 2021*  

- Pr. befrugtet æg der lægges tilbage efter udvælgelse, vil 

1 ud af 4 resulterer i en fødsels af et levende foster.  

- Kvinder som har deltaget i undersøgelsen, har haft seks 

eller derover, tilbagelægninger af befrugtede æg, hvortil 

der ingen blivende graviditet var.  

- 23 kvinder med det korrekte antal kromosomer, 23, har 

fået tilbagelagt befrugtede æg. 

- 18 har en blivende graviditet. 

- Ingen foreløbige aborter.  

- Successen ligger på ca. 56 % (Bentzen, B. T. L., 2019). 
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TESA-behandling Ca. 30 til 40 % opnår en positiv graviditetstest ved en 

TESA/ICSI-behandling. 

Det er dog ikke muligt komme tallet nærmere af en TESA-

behandling. Men fertilitetsafdelingen har omtrent 50 

reagensglas-behandlinger med sædceller fra en TESA-

behandling om året (Webgruppen Rigshospitalet, 2020).  

 

7.0 Fertilitetsbehandlingsforløb og historisk teknologisk 
udvikling  
I følgende afsnit, vil der blive forklaret, hvilken proces et par skal igennem, før de kan få 

fertilitetsbehandling. Her undersøger vi hvilken økonomi, der spiller ind, når et par vælger at 

få behandling i det offentligt eller private og ligeledes, hvor mange forsøg et par har til at 

opnå graviditet. Dette kapitel svarer på arbejdsspørgsmål 1 og arbejdsspørgsmål 2, da vi 

her undersøger, hvordan fertilitetsbehandling er organiseret i Danmark og hvordan forløbet 

er, når man har opfyldt kriterierne for at modtage hjælp. Slutligt bliver den historiske udvikling 

for teknologien i fertilitetsbehandling fremlagt, samt de kulturelle og samfundsmæssige 

ændringer, som dette har medført. 

 

Fertilitetsbehandlings forløb 

I følgende afsnit, vil der blive forklaret, hvilken process et par skal igennem, før de kan få 

fertilitetsbehandling og hvilken økonomi, der spiller ind, når et par vælger at få behandling i 

det offentligt eller private.  

 

På Herlev Hospital, som er en del af Region Hovedstaden, fremgår det af deres 

hjemmeside, hvordan fertilitetsbehandling forløber sig. Der er modtagelse fra eget 

optageområde, men det er også muligt for par fra andre optageområder, at påbegynde 

behandling på Herlev Hospital, såfremt det er et ønske.  

 

Når kriterierne for komme i behandling er opfyldt, skal begge parter, både mand og kvinde, 

have en henvisning fra egen læge, sygehusafdeling eller speciallæge, som medicinsk 

begrunder, at det er rimeligt at forsøge fertilitetsbehandling. Par kan dog først få en 
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henvisning, hvis de har uforklarlig infertilitet og har forsøgt at opnå graviditet i et helt år. Hvis 

årsagen er kendt, kan henvisningen blive afsendt straks (Lindberg, L., 2020).   

 

Hos enlige eller lesbiske par, er det kun den ene kvinde, der skal i behandling, som kræver 

en henvisning. 

 

7.1 Forundersøgelse  
Før der bliver inviteret til en samtale, skal der forudgående være foretaget en 

forundersøgelse via. henvisende læge. Undersøgelsen der skal foretages på kvinden, 

fremgår i punktform på Herlev Hospitals hjemmeside:  

• ‘Undersøgelse af æggelederne med henblik på om der er passage. Denne 

undersøgelse er ikke nødvendig før reagensglasbehandling. 

• Smear = celleprøve fra livmoderhalsen (max 3 år gammel). 

• Podning for chlamydia (max 6 mdr. gammel). 

 

• Blodprøver, som skal analyseres på et vævs-certificeret laboratorium: 

o HIV-test (HIV 1-2).  

o Hepatitis B surface antigen (HBsAg). 

o Hepatitis B core antistoffer (HBcAb). 

o Hepatitis C (HCV-antistof).  

 Yderligere blodprøver på kvinden: 

• Rubella, (røde hunde). Hvis testen er negativ, anbefales vaccination, og forsøg på 

graviditet må tidligst ske en måned efter vaccinationen. 

• AMH og TSH (samt TPO-antistoffer, hvis TSH > 2,5). 

• Ved anovulation/ cyklus > 35 dage suppleres med: 

o Prolaktin, androgenstatus, HbA1c, lipidstatus og proinsulin C peptid.” 

(Lindberg, L., 2020). 

Ligeledes skal der foretages undersøgelser på manden, disse undersøgelser er dog mindre 

omfattende:  
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• “Sædanalyse med henblik på vurdering af sædkvaliteten 

• Blodprøver, som skal analyseres på et vævs-certificeret laboratorium: 

o HIV-test (HIV 1-2) 

o Hepatitis B surface antigen (HBsAg) 

o Hepatitis B core antistoffer (HBcAb) 

o Hepatitis C (HCV-antistof)’ (Lindberg, L., 2020). 

 

7.2 Første samtale 
Når der er kommet svar på overståede forundersøgelser, bliver der indkaldt til et indledende 

besøg af Fertilitetsklinikken. Ved dette besøg, bliver der optaget journal og planlagt 

behandling. I forbindelse med dette besøg, bliver der foretaget følgende behandling på 

kvinden: 

• ‘Få foretaget en vaginal ultralydsscanning for at se æggestokkene og livmoderen 

• Få målt blodtryk 

• Blive vejet 

Ved dette besøg vil en partner: 

• Få målt blodtryk’ (Lindberg, L., 2020). 

 

Næste trin ved dette besøg er, at begge parter skal underskrive diverse 

samtykkeerklæringer på, at der ønskes behandling. Hvis det er relevant, kan egen læge 

ordinere supplerende undersøgelser (Lindberg, L., 2020). 

 

7.3 Start på behandling 
Når alle undersøgelser er godkendt og der er givet korrekt information, kan der påbegyndes 

opstart på behandling med insemination, ved menstruationsstart (Lindberg, L., 2020). Ved 

behandling med IVF, skal parret se en informationsfilm, som omhandler IVF. Alle får tilsendt 

denne video cirka 1 uge før, at første samtale finder sted i klinikken (Lindberg, L., 2020).  
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7.4 Ventetid  
Det fremgår af Herlev Hospitals hjemmeside, at der i øjeblikket går 4 til 5 måneder fra 

modtagelse af en henvisning, til indkaldelse til første samtale på klinikken (Blom, K., 2020).  

 

Parret skal have forsøgt at opnå graviditets i et helt år, før de kan få henvisning fra egen 

læge. Derudover er der tillagt ventetid til indkaldelse til første samtale, hvilket tilsammen 

giver en ventetid på ca. 16 til 17 måneder - derudover kan behandlingen først påbegyndes 

efter menstruationsstart, ved en behandling med IUI. Ved en IVF-behandling og ICSI-

behandling, kan behandling påbegyndes, efter at have set en IVF/ICSI-videoen (Aleris 

Hamlet, 2020).  

 

7.5 Beskyttelse mod afskedigelse fra arbejdsplads 
Kvinden er omfattet af ligebehandlingslovens beskyttelse mod afskedigelse, når 

arbejdspladsen er blevet informeret om, at kvinden påbegynder behandling mod 

barnløshed. Denne beskyttelse gør, at arbejdsgiver ikke må afskedige kvinden eller 

forskelsbehandle (Bibi, J., 2020). Det fremgår dog, at dette ikke ændrer på fraværet for 

arbejdspladsen, hvilket ofte kan skabe udfordringer for arbejdspladsen. Der er dermed ikke 

en garanti mod afskedigelse (Bibi, J., 2020).  

 

Det er dog muligt at indgå en § 56-aftale mellem kvinden og arbejdsgivere, som gør at 

arbejdsgiver kan få økonomisk refusion fra 1. fraværsdag, som følge af behandlingen mod 

barnløshed. Undersøgelser og behandlinger kan betragtes som sygefravær, men 

godkendelsen skal ske gennem kvindens bopælskommune. Det er muligt at ansøge om § 

56-aftalen, når man er lønmodtager - selvom man får løn eller sygedagpenge, om man er 

privat eller offentligt ansat (Bibi, J., 2020).  

 

7.6 Behandling i det offentlige 
I forbindelse med behandlingen, skal der indtages præparater. Et af disse præparater er 

hormonstimulation, som oftest tages ved at blive injiceret (Bibi, J., 2020).   

 

Den medicin og de hormoner, der bliver benyttet til behandlingen, er dyre. Der er til gengæld 

begrænset egenbetaling af fertilitetsmedicin, og den maksimale udgift for kvinderne, vil 
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derfor ligge på 4000 kr. årligt, dette er dog skønnet efter det billigste præparat på markedet 

(Bibi, J., 2020). På de offentlige klinikker, er selve behandling samt undersøgelse gratis 

(Sygeforsikring Danmark, 2020).  

 

7.7 Behandling i det private  
Hvis man ønsker behandling i det private, eller at de 3 forsøg hos det offentlige ikke 

lykkedes, så skal man selv betale for IVF, ICSI og IUI (Fertilitetsklinikken Trianglen, 2020). 

Dette fremgår på Fertilitetsklinikken Trianglen, der tilbyder fertilitetstest og 

fertilitetsbehandlinger, som et af de ældste og største klinikker i Norden. Fertilitetsklinikken 

Trianglen er en del af Virus Health, som deler viden og forskning med resten af verden, og 

er dermed en af verdens førende fertilitetsgrupper (Fertilitetsklinikken Trianglen, 2020). 

 

Hvis man er dækket af en sygesikring, er det muligt at få disse ydelser gratis:  

• ‘Gratis udredning og undersøgelser 

• Gratis inseminationsbehandling (undtagen donorsæd)’ (Fertilitetsklinikken Trianglen, 

2020).  

Følgende prisliste er lavet ud fra Fertilitetsklinikken Trianglen offentliggjorte prisliste, 

priserne er fra d. 1/1 2020.  

Prisliste  
 

IVF  
  

ICSI 
 

 
Enkelt 

uanset 

alder. 

3-ordning 

indtil 35 år. 

3-ordning 

fra 35 år.  

Enkelt 

uanset 

alder. 

3-ordning 

indtil 35 år. 

3-ordning 

fra 35 år.  

Pris (alle priser i 

DKK)  

25.000 47.500 55.500 28.000 53.500 62.500 

Gennemført cyklus 

med ægoplægning 

25.000 15.833 18.500 28.000 17.833 20.833 

(Fertilitetsklinikken Trianglen, 2020).  
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7.8 Antal forsøg  
Ved det offentlige er det barnløse par berettiget til tre IVF-behandlinger, der må dog kun 

behandles, til det første barn er født (Aggerbeck, A., 2020). Det er til gengæld muligt at få 

oplagt nedfrosne æg til barn nummer to ved det offentlige. Men ellers er parret henvist til 

det offentlige regi (Aggerbeck, A., 2020).  

 

7.9 Historisk udvikling for fertilitetsbehandling 
Formålet med følgende afsnit er at kigge på, hvilken historisk udvikling, der er sket indenfor 

fertilitetsbehandling, samt hvilken kulturelle og samfundsmæssige påvirkninger, der er sket 

som resultat af denne nye teknologi.  

 

Historisk udvikling for fertilitetsbehandling 

I en artikel udgivet af Rigshospitalet, beretter Professor Anders Nyboe Andersen om den 

teknologiske udvikling for fertilitetsbehandling, som har ført til at fertilitetsbehandling, har 

udviklet sig i rivende fart. Andersen har hjulpet med at bringe tusindvis af børn til verden 

siden 1986, og i forbindelse med at han går på pension, har han deltaget i denne artikel 

(Munk, S. L., 2019). Andersen har i mere en 30 år været ansat på Rigshospitalet, og har 

titler som 1. reservelæge, overlæge og klinikchef på CV’et over jobbesiddelser på 

Fertilitetsklinikken (Munk, S. L., 2019). 

 

En af de markant største udviklinger, findes inden for reagensglasbefrugtningen (IVF-

behandlingen). Andersen forklarer, at der før i tiden blev lagt fire befrugtede “dag-2 æg” op 

i kvinden (Munk, S. L., 2019). Hvorimod, at der i dag bliver der lagt ét op. Tankegangen med 

at lægge de fire æg op, bestod i at de ikke anede, hvilke af æggene, der duede. Dermed 

tog de fire æg, da et af dem, nok ville virke hensigtsmæssigt (Munk, S. L., 2019). Dengang 

var det ikke muligt at kende forskel på gode og mindre gode æg, som vi kan i dag - grundet 

ny teknologi. I dag er det muligt at dyrke æggene i længere tid, inden de oplægges (Munk, 

S. L., 2019). Æggene bliver i dag dyrket i fem dage, hvor de nøje bliver vurderet af 

laboratoriefolk, som kan se, hvordan æggene udvikler sig, inden de oplægges (Munk, S. L., 

2019). Æggene har dermed selekteret sig selv, da det æg, som udvikler sig på de fem dage, 

er et godt æg og et som vil virke på den hensigtsmæssige måde. Andersen beskriver:  
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“Den teknologiske udvikling er også baggrunden for, at man i dag kan stille en 

diagnose på et æg, inden det evt. bliver lagt op, slutter han.” (Munk, S. L., 2019). 

 

Nyere udvikling inden for nedfrysningen af æg, har også fået stor betydning i 

fertilitetsbehandlingen. Der blev først muligt i løbet af 90’erne, at nedfryse æg, før denne 

opfindelse, var det ikke en mulighed (Munk, S. L., 2019). Derfor kan der i dag hjælpes 8 ud 

af 10 kvinder under 35 år, med at blive gravide, ved hjælp af denne nye teknologi inden for 

nedfrysning af æg, kombineret med de andre teknologiske fremskridt. Andersen kommer 

med et gæt på, at der i 1990’erne kun var en succesrate på 4-5 ud af 10 kvinder, da der ikke 

er præcise data fra det årti (Munk, S. L., 2019). 

 

En anden ting, som er en væsentlig forskel fra tidligere, er at fertilitetsbehandlingerne i dag 

er tilpasset den enkelte patient (Munk, S. L., 2019). Før i tiden var behandlingerne mere 

generelle:  

 

"Man stimulerede aggressivt alle med de samme hormonstimulationer. Man gav 

’fuld power”, dvs. standarddosis til alle, og så måtte man tage de risici, der måtte 

følge. Vi ved i dag at disse risici, specielt direkte overstimulation af 

æggestokkene, er en tilstand, vi kan og skal undgå.” (Munk, S. L., 2019). 

 

Ved hjælp af de nye teknologier, er der dermed også kommet et øget “fertility awareness” 

(Munk, S. L., 2019). Det har altså fået en ny betydning for det kulturelle, samt 

samfundsmæssige forhold. Der er sket i skift i, hvordan fertilitetsbehandling bliver tilgået, og 

der kommet fokus på, at vi skal være mere bevidste om, at fertilitet er noget, som vi skal 

værne om (Munk, S. L., 2019). Andersen udtaler følgende om dette:  

 

“Jeg tror at vi er det eneste land i verden, hvor der er en officiel støtte fra 

myndighedernes side til at forebyggelse nedsat frugtbarhed. Man har altid 

tænkt modsat; man skal forebygge uønsket graviditet. Men i Danmark ser vi en 

øget ’fertility awareness’ hos både befolkning, fagfolk og myndigheder“ (Munk, 

S. L., 2019). 

 



V2024809902 

 

 34 

Danmark er altså det eneste land - ifølge Andersen, hvor der officielt bliver udvist støtte fra 

myndighedernes side til at forebygge nedsat frugtbarhed (Munk, S. L., 2019). Et nyt tiltag 

gør det muligt for borgere i Danmark helt uden henvisning at få en vurdering af fertilitet og 

vejledning herom (Munk, S. L., 2019). Dette tiltag bliver støttet økonomisk at regionen, 

Andersen slutter af med at understrege følgende:  

  

“Det er ikke patienter, det er klienter, det er borgere” (Munk, S. L., 2019). 

 

Det har altså en stor påvirkning kulturelt og samfundsmæssigt, at der både er kommet ny 

teknologi på området, men ligeså vel, at denne teknologi har været med til at ændre noget 

for borgerne i Danmark.  

8.0 Metodeafsnit  
Vores primære informationskilde til emnet i projektet, er nyhedsartikler. Med nyhedsartikler 

bliver læseren introduceret til forskellige emner og nyheder igennem journalistik. Det er 

derfor relevant at undersøge, hvilket lys, som emnet bliver sat i, og dermed hvilke 

opfattelser, vi som læsere får. Vi har udvalgt to artikler fra to kendte danske medier, hvori vi 

med en diskursanalyse vil danne et overblik over, hvordan kunstig befrugtning bliver omtalt, 

som diskurs. Er der f.eks. tale om, at emnet bliver pålagt fordomme og negative 

konnotationer? Kan man forstå kunstig befrugtning som en gennemtænkt og velbegrundet 

løsning til barnløshed, ud fra de to artikler?  Med vores konklusioner fra vores 

diskursanalyse, vil vi kunne forstå de komplikationer, der opstår med kunstig befrugtning i 

en bredere sammenhæng, samt se det igennem de to videnskabsteoretiske synspunkter, 

som vi har opstillet og samtidig se, om der tale om en ulighedsproblematik i samfundet. 

Slutligt reflekteres ulighedsproblematikken med feministisk tænkning, som er 

teoriforståelser, der særligt sætter fokus på kvindens rolle i videnskaben og hvilke 

konsekvenser dette kan have. 

 

8.1 Redegørelse af diskursanalyse  

I dette afsnit vil vi introducere diskursanalyse, der tager udgangspunkt i bøgerne ”Discourse 

Analysis” af Gillian Brown og George Yule, bogen ”Diskursanalyse som teori og metode” af 

Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips. En diskursanalyse er en måde at analysere 
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sproget og lingvisten i skrevne materialer. Med denne metode, kan vi analysere udvalgte 

nyhedsartikler, der vedrører kunstig befrugtning. 

Ifølge Gillian Brown og George Yules bog ”Discourse Analysis” beskriver de 

diskursanalysen, som værende metoder, der bruges til at forstå sproget i forskellige omfang. 

Den bruges generelt til at forstå sprogets anvendelse, på forskellige områder, som i 

sociologi, psykologi, filosofi og databeregninger. Man bruger diskursanalysen til at forstå, 

hvordan vi italesætter verden og fremviser fordomme og de forståelser, som vi har, ved at 

undersøge ord og vendinger der bruges i sproget (Brown, G. & Yule, G., 2012). 

Indenfor de forskellige områder beskriver Brown og Yule, hvilke diskurser man fokuserer 

på, f.eks. med sociologisk lingvist, sættes der fokus på samfundsstrukturen og dets samspil 

via politiske samtaler eller samfundsdebatter (Brown, G. & Yule, G., 2012). Med 

diskursanalysen sættes der fokus på nogle rammer indenfor et emne, som der analyseres 

på, gennem sprogets enheder. Ifølge Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips bog 

om ”Diskursanalyse som teori og metode”, beskrives der, at en diskurs er: 

 

“[...] en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden på” 

(Jørgensen, M. W. & Phillips, L., 1999, s. 9). 

Det gøres ved at vi aktivt skaber og forandrer vores omverden, identitet og sociale relationer 

gennem sproget (Jørgensen, M. W. & Phillips, L., 1999, s. 9).  

8.2 Anvendelse af empiri i diskursanalyse  

Vores anvendelse af diskursanalysen, gøres ved at benytte begreberne: diskurs, 

nodalpunkt, ækvivalenskæder, antagonisme og hegemoni fra Marianne Winther Jørgensen 

og Louise Phillips bog ‘Diskursanalyse som teori og metode’ 

En diskurs er en bestemt måde, at tale og forstå verden på. Diskurser kan findes på mange 

forskellige sociale områder, ved at benytte forskellige typer undersøgelser. Der er derfor 

heller ikke en bestemt definition på, hvad diskurs er og hvordan den analyseres. Generelt 

bruges diskurs til at se sammenhængen mellem subjektet og objektet, dvs. den er med til at 
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producere de subjekter, vi er og de objekter, vi kan skabe noget viden om (Jørgensen, M. 

W. & Phillips, L., 1999, s. 23). 

Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips introducerer også begrebet: nodalpunkt 

som en del af diskursanalysen. Nodalpunktet er det, der giver diskursen en struktur. Et 

nodalpunkt er nøgleordet eller overemnet for en given tekst, f.eks ord som sundhed  eller 

turisme. Nodalpunktet er altså det første, som vi skal etablerer, da det er udgangspunktet 

for yderligere analysearbejde. Ofte er nodalpunkter vage og brede ord, som ligger åbent for 

fortolkning. Nodalpunktet kan både etableres implicit og eksplicit i en tekst. (Jørgensen, M. 

W. & Phillips, L., 1999, side 63).   

”Et nodalpunkt er et privilegeret tegn, som de andre tegn ordnes omkring og 

får deres betydning i forhold til” (Jørgensen, M. W. & Phillips, L., 1999, side 

37).  

Ækvivalenskæder er den måde, som vi kobler ord sammen på, i et semantisk felt dvs. de 

ordvalg, der repræsenterer teksten og dermed definerer diskursen (Jørgensen, M.W. & 

Phillips, L., 1999, s. 63). Ækvivalenskæden består af ord, der forbindes til nodalpunktet. Det 

er vigtigt at nævne, at det ikke kun er ord, men også korte sætninger, som kan indgå. Hvis 

vores nodalpunkt f.eks. er turisme, kan en tekst skabe en ækvivalenskæde med ordene: 

’hollændere’, ’campingvogne’, ’minigolf’ osv. Det giver altså det brede ord ’turisme’ en 

kontekst i den givne tekst.  

Ordet antagonisme skal forstås som ‘konflikt’. I forhold til diskursanalysen, skal begrebet 

vise, at visse diskurser tager modsatte synspunkter og derfor er i opposition til hinanden. I 

en diskurs, kan der også være tale om forskellige synspunkter, der kommer til udtryk, som 

også modsætter sig selv. Så med antagonisme identificerer man modsatrettede diskurser. 

For at opløse en antagonist, er der behov for at benytte hegemoniske interventioner, til at 

opløse de modstridende identiteter (Jørgensen, M. W. & Phillips, L., 1999, s. 60). 

Hegemoni og hegemonisk intervention er en ‘kraft’, der genopretter entydighed. Med 

hegemoni, kan der samles de forskellige diskurser, som modsætter sig selv og alligevel 

finde en dominerende diskurs (Jørgensen, M. W. & Phillips, L., 1999, s. 60-61). 
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De 6 ovenstående begreber konstituerer diskursanalysen. Ved at analysere nyhedsartikler 

med denne analysemetode, kan vi finde de forskellige diskurser omkring kunstig 

befrugtning, der hersker i de udvalgte artikler. Da en enkelt diskurs, ikke alene, kan afgøre 

diskursen. Selvom vi ikke kan få et fuldt repræsentativt indblik i diskursen vedrørende 

kunstig befrugtning, mener vi, at vores empiri giver anledning til god diskussion. 

9.0 Teori  
I dette afsnit vil vi redegøre for de fire feministiske bølger, der beskriver den tidslinje, som 

feminisme har udviklet sig gennem. Dette giver et indblik i den tid, som feminismen leder op 

til. I dette afsnit bliver den feministiske standpunktsteori og den feministiske empirisme 

præsenteret, samt begrundelse for, hvorfor netop disse er relevante i forbindelse med vores 

problemformulering. Sidst er der redegjort for to forskellige tekster, som hører under 

akademisk feminisme. Begge tekster undersøger, hvordan æg og sædceller bliver omtalt, 

ud fra to tekster af Sergio Sismondo og Emily Martin. Disse er inddraget, for at få en 

akademisk feministisk vinkel på problemstillingen, som understøtter konnotationerne.  

 

9.1 De fire feministiske bølger  
Når vi undersøger kvinder og mænds rettigheder, falder vi oftest over begrebet feminisme. 

Feminisme kan være vanskeligt at få en klar definition af. Engang var feminisme lettere at 

beskrive, da det dukkede op i et samfund med store forskelle på kvinder og mænds 

rettigheder. Feminismen vil i dag gerne afskaffe diskrimination, undertrykkelse og udfordre 

et mandsdomineret samfund (Nielsen, R. H., 2020).  Feminismen i Danmark, har været 

gennem fire bølger, som vi i dette afsnit vil komme nærmere ind på. Her har der har været 

fokus på kvinder, ligestilling mellem kønnene og kønsroller. 

  

Bølge 1. – Første bølge af feminismen, fik sin begyndelse midt i 1800-tallet til start 1900-

tallet. Første bølge af feminismen, handlede om kvinders ret til politiske beslutninger. Den 

5. juni 1915, fik kvinderne tildelt stemmeret som følge af en grundlovsændring. I 1886 blev 

det første lovforslag fremlagt i Folketinget (Bladt, E. L., 2012).  I 1924 fik Danmark sin første 

kvindelige minister, samt verdens første kvindelige parlamentarisk minister, Nina Bang 

(Storr-Hansen, A., Ditlevsen, K. & Studstrup, T., 2017).   
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Bølge 2. – I 1960’erne startede anden bølge feminismen. Dette var en kamp om kønslig 

frigørelse og borgerrettighedsfremskridt og i spidsen for denne kamp, var 

Rødstrømpebevægelsen, der blev stiftet tilbage i 1970. Rødstrømpebevægelsens mål var 

at vælte patriarkatet, som udgangspunkt ville de have lige vilkår for kvinder og mænd. De 

ville gøre op med den traditionelle kernefamilie. Dette var en kamp, der blev kæmpet i 

politisk øjemed, i familier og på arbejdspladserne.  (Løgstrup, H. & Sørensen, E. A., 2012). 

Rødstrømpebevægelsens kamp gav resultater, de var i 1976 med til at få indført loven 

omkring ligeløn (Storr-Hansen, A., Ditlevsen, K. & Studstrup, T., 2017).   

  

Bølge 3. – I 1990’erne opstod tredje bølge af feminismen, dette kaldes for den akademiske 

feminisme. Her kritiserede feministerne opfattelsen af køn, og hvordan der blev knyttet 

egenskaber til et bestemt køn. Tredje bølge af feminismen, satte spørgsmålstegn ved dem, 

der så køn som noget biologisk, da vi mennesker selv er i stand til at definere køn og 

seksualitet. De så køn som en samfundskonstruktion, det var blandt meget andet skabt 

gennem sprog, et eksempel på dette kan være referencen til ’pigefarver’ og ’drengefarver’. 

Den dag i dag, er der mange kønsidentiteter og forskellige seksuelle orienteringer, for 

eksempel er der homoseksuelle, transseksuelle, panseksuelle, queer, transvestitter og så 

videre (Storr-Hansen, A., Ditlevsen, K. & Studstrup, T., 2017).   

  

Bølge 4. – Cirka omkring 2008 startede fjerde bølge af feminismen, denne bølge betegnes 

som et oprør mod seksualisering af kvinder. Hvorfor bliver kvinder, der har et aktivt sex-liv 

udskammet? Hvorfor kan kvinder ikke gå i nedringede bluser, uden at blive kaldt billig? 

Hvorfor er der forskellige regler for kvinder og mænd, hvad angår sex og seksualitet? Dette 

er bare få af de mange spørgsmål, der er blevet stillet under denne bølge. Formålet er at 

sætte kvinders seksualitet fri. Fremtrædende personer i denne debat er Louise Kjølsen, 

også kendt som ’Twerk Queen’, Emma Holten, som offentligt snakke om hævnporno og 

Nikita Klæstrup, som har været en del af ’Girl Squad’ i fællesskab med Louise Kjølsen. ’Girl 

Squad’ var en gruppe bestående af 3 kvinder, der havde til formål at frigøre kvinders 

seksualitet. Denne form for feminisme har dog også mændene i fokus, da den appellerer til 

alle mennesker og deres seksualitet, om at frigøre sig selv fra fordomme og gøre hvad de 

har lyst til, med respekt for andre (Storr-Hansen, A., Ditlevsen, K. & Studstrup, T., 2017).     
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9.2 Feministisk videnskabsteori  

Sandra Harding beskriver epistemologi som undersøgelsen af, hvordan vi kan retfærdiggøre 

at have viden, og i det hele taget, om viden overhovedet eksisterer (Harding, S., 1991, s. 

107). Undersøgelsen af hvordan vi erfarer verden, lægger bund til, hvordan vi igennem tiden 

har erklæret viden for enten ’sandt’ eller ’falsk’, samt om vi har erklæret noget for 

videnskabeligt eller ej.  Men hvad er det så, som vi kan lære eller erfare? Grenen af 

videnskabsteori kaldet ‘ontologi’, beskæftiger sig med studiet af væren og eksistens. De to 

videnskabsteoretiske synspunkter adskiller sig både ontologisk og epistemologisk. 

Det at hæfte ordet ’feminisme’ på en videnskabsteoretisk retning, kan give nogle enkelte 

individer en dårlig smag i munden, da ordet ”feminisme” ofte har politiske eller ideologiske 

konnotationer. Vi kan vel ikke skabe viden efter en politisk agenda? Harding forsvarer dette 

ved at nævne, at kvindelig inddragelse i den akademiske verden er en relativt ny ting 

(Harding, S., 1991, s. 109).  

Men med feministisk videnskabsteori - herunder feministisk epistemologi, skal der ikke 

forstås en politisk bevægelse. Snarere skal det forstås som en omformulering af traditionelle 

videnskabsteoretiske spørgsmål, som f.eks.:  

”Kan vi observere fænomener objektivt? Hvordan er den ideelle relation mellem 

videnskab og videnskabsmand?  Forstås viden som værende objektiv, opnåelig 

og uafhængig af mennesket eller forstås sandhed som situeret, kontekstuel og 

historisk?” 

I dette afsnit vil vi redegøre for 2 videnskabsteoretiske retninger indenfor kategorien 

feministisk videnskabsteori. I denne retning, indgår feministisk empirisme samt feministisk 

standpunktsteori. Formålet her er at undersøge, hvordan et videnskabsteoretisk 

udgangspunkt kan komplimentere en diskursanalyse af kunstig befrugtning i Danmark. 

Dette gøres med udgangspunkt i bogen ”What Is Feminist Epistemology. Whose Science? 

Whose knowledge?” skrevet af den feministiske filosof Sarah Harding.  Formålet med 

redegørelsen af disse to videnskabsteoretiske retninger, er at kunne inddrage dem i 

diskussionsafsnittet. Her vil vi bl.a. diskutere, om lovgivning og begrænsninger (inden for 

kunstig befrugtning) f.eks. er kulturelt betinget – altså, om der er en vis diskurs, der 
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fordømmer eller opfordrer til kunstig befrugtning – eller om der er videnskabeligt grundlag. 

Yderligere om dette videnskabelige grundlag, kan kritiseres videnskabsteoretisk. 

9.3 Feministisk empirisme  

Feminister prøver traditionelt at skabe en stemme for kvinder, og i en vis grad, for minoriteter 

generelt.  Den Danske Ordbog definerer feminisme på følgende måde:  

”Ideologi og bevægelse som arbejder for ligestilling mellem kønnene, herunder 

forbedrede økonomiske, politiske og sociale vilkår for kvinder” (Den Danske 

Ordbog, 2020). 

Denne kamp er nu også at finde i videnskaben, hvor der nu sættes spørgsmålstegn ved, 

om kvinder får sat nok præg på, hvad der undersøges, samt hvordan. 

Feministisk empirisme ser videnskab som en pålidelig måde at skaffe sand 

viden.  Empirisme er en betegnelse for, hvordan erfaringer medvirker i etableringen af viden. 

Ren empirisme er dermed induktiv og modsat rationalisme. Empiriske konklusioner er 

baseret på de menneskelige sanser, herunder også eksperimenter og forsøg, og dermed 

ses viden også som virkelig og opnåelig. Udgangspunktet i den feministiske empirisme er, 

at der findes sand viden og vi med de rette midler, kan tilgå denne. Harding påpeger dette 

som en konservativ forståelse, som bygger på den videnskabelige metode som ideal. Dog 

ser epistemologien lidt mere kritisk på, om vi altid bruger de rette midler. Her kommer det 

traditionelle feministiske synspunkt, og sætter fokus på de udfordringer, der findes i 

traditionel videnskab og forskning (Harding, S., 1991, s. 110). F.eks. at forskning på mange 

felter er androcentrisk (mandsdominerede) og at der derfor er social strukturerede bias 

inden for forskning og videnskab, som ligeledes er meget mandsdomineret (Harding, S., 

1991, s. 109).  

Disse bais indgår i forskningsprocessen, og de kommer særligt til udtryk, når videnskabelige 

problemer skal identificeres, og når indsamlet data skal fortolkes. Dette er ifølge feministisk 

empirisme, med til at tilbageholde forskerne i at opnå en reel objektiv sandhed (Harding, S., 

1991, s. 111). De fordomme, som feministerne mener, at der findes i videnskaben, stemmer 

ikke overens med den ide om, at videnskaben skal være objektivt.  
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Videnskab lavet på forkerte grundlag, som f.eks. mænd, der overser visse kvindelige behov 

i deres videnskab, kan kaldes for bad science, på dansk; den ’dårlige’ videnskab. Kritikken 

beror altså på, at videnskaben kan være så mandsdomineret, at nogle kvindelige 

problematikker og holdninger, kan tages for givet. Disse fejlantagelser leder til forkerte 

metoder, og dermed misvisende resultater.  For at disse social strukturerede, androcetriske 

og sexistiske bias kan udryddes, så skal videnskabsdisciplinen tilstræbe strengere 

overholdelse af metodiske normer inden for videnskaben. Man kan derfor argumentere for, 

at der skal involveres flere minoriteter - i dette tilfælde kvinder, i videnskabsfelterne. Med 

flere kvindelige forskere og feminister (både mænd og kvinder), er chancen for at opdage 

androcentriske bias større. Ved at få flere kvinder og minoriteter til at deltage og bedrive 

videnskab, kan der altså, ifølge empiristiske feminister, bedrives ’god’ videnskab, som derfra 

kan komme tættere på en reel objektiv sandhed (Harding, S., 1991, s. 112). 

Feministisk empirisme har modtaget hård kritik. Kritikken går ud på, at de feministiske 

empirister mener, at de socialt strukturerede bias kan elimineres, blot ved at inddrage flere 

kvinder. Kritikken det medfører, er at elimineringen ikke kan slå igennem en bredere kulturel 

kontekst. En anden ting, som de også bliver kritiseret for, er at de opfordrer til at bruge de 

samme traditionelle videnskabelige metoder. Kritikken hertil, og som Harding også påpeger 

er, at de traditionelle metoder i sig selv er androcentriske, og dermed kan de på ingen måde 

udryddes (Harding, S., 1991, s. 119). Man kan derfor opstået et behov for, at der kommer 

andre metoder, som udfordrer de traditionelle metoder inden for videnskaben, og det er her 

standpoint teorien får sin gennemslagskraft.  

 

9.4 Feministisk standpunktsteori  

Modsat feministisk empirisme, tager feministisk standpunktsteori en mere radikal og 

socialkonstruktivistisk vinkel. Den traditionelle empirisme og induktion er ikke længere nok 

til, at vi kan retfærdiggøre sand viden. 

Standpunktsteoretikere hævder, at det vi kalder viden, ikke er en objektiv viden, men en 

historisk og situeret viden. Selv samfundets mest anerkendte og dybtliggende antagelser, 

er et produkt af vores samfund og historie. Historie og samfund er altså direkte barriere, 

som gør det umuligt for os at retfærdiggøre sand viden (Harding, S., 1991, s. 120). Sandhed 
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ses altså med konstruktivistiske briller: sandhed er situeret, kontekstuel og historisk. Det 

feministiske aspekt af teorien skal ses i, hvordan denne grundantagelse kan vinkles til en 

kritisk diskussion. Hvis vi tager standpunkt teoriens grundantagelse for gode ord, kan vi 

begynde at anfægte, hvordan videnskaben drives.  

Hvis vi f.eks. mener, at videnskaben er androcentrisk (mandsdomineret), kan vi begynde at 

anfægte den viden, der bliver produceret. Harding mener, at dette netop er tilfældet, og hun 

skriver følgende om kvinders mangel på privilegium i samfundet:  

”There is a closer fit for men in the dominant groups between their life needs 

and desires and the arrangement of the social order than there is for any 

women” (Harding, S.,  1991, s. 125).  

 Hvis de fleste videnskabsmænd (Som der i daglig tale, er en betegnelsen for producenter 

af viden, og ikke videnskabskvinder, selvom kvinder også optræder) er mænd, så er den 

situerede sandhed, der udgår herfra også en, som vil gavne mænd samtidig med, at der 

med høj sandsynlighed bliver overset mange kvindelige problematikker – om det så sker 

bevidst eller ej. Når vi nævner feminisme, kan vi let forstå en homogen gruppe med et enkelt 

mål: nemlig at frigøre kvinden for alle de lænker, som samfundet har påtvunget dem. Det 

forholder sig dog ikke så simpelt. For vores personlighed, er ligesom viden, også et socialt 

produkt. Harding kommer med eksemplet om, at selvom mænd kan siges at have mere 

privilegium, er der også et hierarki for gruppen af mænd. Der er f.eks. forskel på, hvordan 

hvide mænd og latinamerikanske mænd opfattes. Harding mener, at selv nogle mænd, kan 

siges at have det dysfunktionelt - i dette tilfælde at de har mangel på privilegium (Harding, 

S., 1991, s. 125). Både kultur, race og køn, kan altså indikere privilegie. Dette kan også ses 

som en bredere og mere moderne forståelse af feminisme. Her kommer begrebet 

intersektionalitet i brug (Den Danske Ordbog, 2020). Problematikken Harding beskriver, 

samt intersektionalitet, belyser hvordan vi hver især, kan have forskellige standpunkter. Ja, 

en kvinde kan sige at have et kvindeligt standpunkt, men hun kan også have andre der f.eks. 

beror på kultur eller race. 

I modsætning til feministisk empirisme, ses her en skarpere og mere radikal tilgang til 

viden.  Derfor er det ikke nok at have et godt greb om den videnskabelige metode, men 

også et godt greb om at repræsentere forskellige standpunkter, for at opnå, hvad Harding 
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ville kalde for en ’stærkere objektivitet’. Vi kan - som tidligere nævnt, aldrig retfærdiggøre 

sand viden, da den som sagt altid er situeret og uopnåelig. Dog kan vi gøre vores 

nuværende forståelse stærkere, ved at sørge for, at inddrage flere standpunkter, som kan 

belyse sagen anderledes og give os en objektiv bedre viden (Harding, S., 1991, s. 124). 

9.5 Akademisk feminisme  
Følgende afsnit tager udgangspunkt i kritikken af, hvordan æg og sædceller bliver omtalt, 

ud fra to forskellige tekster af Sergio Sismondo og Emily Martin. Det bliver klarlagt i teksterne 

at det, der bliver sagt, er med til at opretholde de stereotyper og konnotationer om sædceller 

og æg, hvor der ikke bliver skildret fra tal, da de kulturelle antagelser er så dybt indlejret i 

biologiens sprog.  

 

9.6 Sergio Sismondo – kritik af omtalen af sædceller og æg  
Sergio Sismondo beskriver en problematik i sin bog “An Introduction to Science and 

Technology Studies”. I afsnittet “The Technoscientific Construction of Gender”, beskrives 

der, hvordan køn er en genstand for en betydelig mængde videnskabelig undersøgelse 

(Sismondo, S., 2010, s. 73). Sismondo citerer Anne Fausto-Sterling, som har skrevet bogen 

“Myths of gender” fra 1985. Bogen er et modsvar, som skulle udfordre kollegaer i videnskabs 

verden og kvaliteten af deres research: 

 

“It aims to uncover poor assumptions and unwarranted conclusions, to show 

how researchs fail to understand the social context that can produce gendered 

behavior, and to challenge the ideological framework that supports sex 

difference research” (Sismondo, S., 2010, s. 73). 

 

Undersøgelse af den videnskabelige konstruktion af køn ser på, hvordan de kulturelle 

antagelser er indlejret i biologiens sprog (Sismondo, S., 2010, s. 73). Det handler altså om 

at komme kønsbestemt adfærd til livs, ved at udfordre den måde, som ting bliver italesat på. 

Siden det tidlige århundrede, er sperm blevet beskrevet som værende aktiv, hvor ægget er 

passivt, og dermed inaktivt (Sismondo, S., 2010, s. 74). Denne måde at omtale æg på, er 

problematisk. 

 



V2024809902 

 

 44 

I Sismondos tekst bliver Emily Martin citeret. 

Problematikken ligger i omtalen om ægget og sædcellens “rejse”, hvor der bliver opstillet et 

aktivt/passivt udtryk. Her flytter ægget sig ikke - det bliver passivt transporteret, det er svøbt 

eller endda drevet gennem æggelederen. Hvorimod spermen i kontrast, bringer generne til 

ægget, det aktiverer ligefrem æggets udviklingsprogram, og det har en meget 

bemærkelsesværdig hastighed (Sismondo, S., 2010, s. 74). Lige indtil at spermen har 

svømmet den lange vej frem til ægget. Her er der igen opsat en aktiv/passiv situation, for 

spermen ’penetrerer’ det ’ventende’ æg. Og selvom det er videnskabeligt bevist, at både 

ægget og spermen gør noget under selve befrugtningen, så overlever det aktive/passive 

udtryk i biologien (Sismondo, S., 2010, s. 74). 

 

På denne måde, kan videnskaben være med til at forme køn og de strukturer, der har effekt 

på det, der bliver skrevet og sagt.  

 

9.7 Emily Martin  
Antropolog og feminist Emily Martin stiller spørgsmål til den måde, som vi omtaler kvindens 

anatomi og sædcellerne i hendes artikel: “The Egg and the Sperm: How Science Has 

Constructed a Romance Based on Stereotypical Male- Female Roles” som blev udgivet af 

University of Chicago Press i 1991.  

 

Hun beretter om, at denne stereotype af ægget og spermen allerede starter ved kvindes 

menstruation, som er beskrevet som noget, der er designet til at producere æg og for at 

forberede et passende sted for æggene. Derefter skal ægget befrugtes og ud af det, skal 

der komme en baby (Martin, E., 1991, s. 485). Emily Martin beskriver, hvordan der bliver 

refereret til menstruation som “snavs” i livmoderslimhinden, eller at der bliver brugt ord som 

‘ceasing’, 'dying’, ‘losing’, ‘denuding’, ‘expelling’ i flere medicinske tekster. På samme tid, 

bliver den mandlige reproduktive fysiologi evalueret helt anderledes - endda i den samme 

tekst, som nedgør menstruationen (Martin, E., 1991, s. 486). Sædcellen bliver beskrevet 

som:  

 

“The mechanisms which guide the remarkable cellular transformation from 

spermatid to mature sperm remain uncertain [...] Perhaps the most amazing 
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characteristics of spermatogenesis is its sheer magnitude: the normal human 

male may manufacture several hundred million sperm per day” (Martin, E., 

1991, s. 486). 

 

Et andet interessant spørgsmål, som Martin stiller, er ”Hvorfor mandens enorme sæd 

produktion ikke betragtes som spild?” Hvis det bliver antaget, at manden producerer 100 

millioner sædceller om dagen, og det tal bliver overført til en mand på 60 år, så vil denne 

mand i hans levetid producere godt over to milliarder sædceller (Martin, E., 1991, s. 488). 

 

Forudsat at kvinden “modner” et æg pr. Menstruation, vil det give tolv æg pr. År. Hvis en 

kvinde er 40 år, vil hun i sin produktive levetid have 480 æg (Martin, E., 1991, s. 489). Burde 

kvindens æg så ikke have en højere status, hvis der kun bliver produceret så få?  

 

Martins forslag til, at undgå disse negative konnotationer, som der bliver forbundet med 

kvindens reproduktive system, skal forskere begynde at beskrive mandlige og kvindelige 

processer som homologe (Martin, E., 1991, s. 487). 

 

Martins artikel blev udgivet i 1991, året inden dette kom tredje bølge af feminisme, som blev 

kaldt den akademiske feminisme. I Sismondos tekst, bliver der ligeledes redegjort for 

Martins udtalelser.  

10.0 Analyse  
Følgende afsnit består af to dele. Første del, er et resume af de valgte artikler. Anden del er 

selve diskursanalysen af disse artikler, baseret på redegørelsen af diskursanalyse. Her 

arbejder vi bl.a. med arbejdsspørgsmål 3 som ”undersøger ulighedsdiskurserne i de to 

artikler, som vedrører nedfrysning af æg”.  

 

10.1 Resume af valgte artikler  

Første del.  

I dette afsnit, er der foretaget et resume af de to valgte artikler, som bruges til 

diskursanalysen. Artiklerne er valgt på baggrund af den forundersøgelse, som vi foretog. 
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Derudover er begge artikler relevante ift. til vores problemformulering. Vi fandt artiklerne 

interessante, da omhandler assisteret reproduktion fra to forskellige vinkler, og at de dermed 

var relevante at gøre brug af i en diskursanalyse. 

10.2 ’Folketinget trodser anbefaling fra Etisk Råd:’ Det er helt sort’’ 

Artiklen “Folketinget trodser anbefaling fra Etisk Råd: ‘Det er helt sort’” blev udgivet den 25. 

oktober 2020 klokken 12.08, af Mette Marten og Mathias Jacobsen. Marten og Jacobsen 

skriver i artiklen fra DR.dk, at flere tusind kvinder skrev under på borgerforslaget vedrørende 

ophævelse af 5 års reglen, for nedfrysning af kvinders æg. Kvinders befrugtede og 

ubefrugtede æg, måtte på daværende tidspunkt max være opbevaret i 5 år, derefter skal de 

destrueres - dog er der undtagelser for kvinder, som lider af alvorlige sygdomme. Hvorimod 

mænd, kan opbevare deres sædceller på ubestemt tid, også selv efter de er døde. 

Sundhedsministeren Magnus Heunick (S), har henstillet en vurdering fra Etisk råd, 

vedrørende borgerforslaget og deres vurdering af forslaget, havde følgende anbefalinger: 

• Opbevaringstiden for befrugtet og ubefrugtet æg, skal hæves til kvinden er fyldt 46 

år.  

• Kvinder og mænd skal ligestille, når det kommer til at bestemme over deres 

kønsceller.  

• Det bør være op til den enkelte, hvor lang tid hun ønsker at opbevare sine æg. 

(Martensen, M. M. & Herløv, P., 2020) 

Politikerne valgte at trodse anbefalingerne fra etisk råd. Flere partier i folketinget, valgte at 

tilknytte sig en politisk aftale, som ophæver 5 års loven, i forbindelse med kvinder, som er i 

fertilitetsbehandling eller er alvorligt syge. Denne nye politiske aftale omfatter derfor ikke 

kvinder, der af andre grunde, selv vælger at få nedfrosset deres æg, såkaldt ‘Social 

Freezing’.  

 

‘Social Freezing’ er nedfrysning af æg, hvor hensigten er opbevaring/forlængelse af en 

kvindes fertile periode, som de kan benytte senere hen i livet (Aagaard Klinik, 2020). Dette 

har skabt delte meninger blandt politikerne. Sundhedsordførere fra konservative, SF- 

løsgænger Susanne Zimmer og enhedslisten, er enige i at de ubefrugtet æg skal inkluderes 

i aftalen. DF er derimod tilfredse med den nye aftale, ifølge DF’s sundhedsordfører, er det 
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uetisk og bliver for kunstigt, hvis kvinder kan nedfryse deres æg og opbevare dem indtil de 

er klar til at blive gravide.  Janne Rothmar Herrmann, som er en del af forskningsgruppen 

”Ice Age”, mener at det er vigtigt at de politiske partier tænker alle æg med i aftalen, ellers 

er loven fortsat diskriminerende, og den er ikke baseret på nogen videnskabelig evidens 

(Martensen, M. M. & Herløv, P., 2020).  

 

10.3 ’Denne baby er 27 år gammel – kun halvandet år yngre end sin mor’ 
Artiklen “Denne baby er 27 år gammel- kun halvandet år yngre end sin mor” blev 

offentliggjort onsdag d. 2. december 2020, og er skrevet af journalisten Signe Frederikke 

Pedersen, fra avisbureauet “Se & Hør”. Artiklen omhandler familien Gibson fra byen 

Knoxville, i den amerikanske delstat Tennessee, som netop har slået verdensrekorden, i at 

have den ‘ældste’ baby. Den nu nyfødte Molly, er det længste nedfrosne befrugtede æg i 

verden. Ægget har været nedfrosset i 27 år, hvilket kun gør hende 18 måneder yngre, end 

hendes 29-årige mor. De biologiske forældre donerede det befrugtet æg til Embryo Donation 

Center tilbage i 1993 (NEDC) i Knoxville. Familien Gibson havde i flere år forsøgt at opnå 

graviditet på den naturlige måde, men dette kunne ikke lade sig gøre, fordi familiefaren 

Benjamin, lider af cystisk fibrose, som nedsætter hans fertilitet. Derfor søgte familien hjælp 

fra fertilitetscenteret NEDC, hvor de fik deres første datter Emma, hvis æg på daværende 

tidspunkt slog rekorden i at være nedfrosset i 24 år. Der gik ikke længe før at de fik Molly, 

som nu har slået storesøsterens rekord med hele 27 år. Ifølge lægerne og laboratoriets 

direktør, Carol Sommerfelt fra NEDC, kan de befrugtede æg muligvis opbevares i mere end 

27 år, så længe de bliver bevaret i flydende nitrogen ved minus 396 grader. Mollys fødsel 

har vist, at de nedfrosne æg kan overleve længe, og stadig producere sunde og raske børn 

(Pedersen, F. S., 2020).  

 

10.4 Analyse af nyhedsartiklerne  

Anden del. 

I dette afsnit, har vi valgt at analysere to nyhedsartikler, “Folketinget trodser anbefaling fra 

Etisk Råd: ‘Det er helt sort’” fra DR og “Denne baby er 27 år gammel - kun halvandet år 

yngre end sin mor” fra Se & Hør.  
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Se & Hør, er et sladder- og billede ugeblad (Aller, 2020). DR er Danmarks nationale public 

service-selskab, og har eksisteret siden den 1. april, 1925, hvor formålet er at samle, 

udfordre og oplyse Danmark. Der bliver produceret dansk kultur og journalistik på radio, tv 

og på nettet, som kan give stof til eftertanke, gode samtaler eller skabe fælles oplevelser 

(DR, 2016). DR skriver, at deres målgruppe spænder bredt, da den er for alle. Uanset alder, 

indkomst eller medievaner, er DR’s mål at skabe indhold, der giver noget (DR, 2016).  

Vores anvendelse af diskursanalysen er gjort ved at fremhæve vigtige konnotationer og 

nodalpunkter, for at finde frem til diskursen i artiklerne. Grunden til, at vi har valgt at udføre 

en diskursanalyse på disse artikler, som er udgivet af forskellige journalistiske bureauer, er 

for at se, hvordan kunstig befrugtning, kan fremstå retorisk og hvilken diskurs dette skaber.  

10.5 Diskursanalyse af artiklen ’Folketinget trodser anbefaling fra Etisk Råd: 
’Det er helt sort’’ 

Nodalpunktet i artiklen er “kunstig befrugtning”. Vi mener, at dette er nodalpunktet, da det 

er omdrejningspunktet for artiklen. I forbindelse med, at vores opgave bearbejder kunstig 

befrugtning, er dette det nodalpunkt, der umiddelbart er mest oplagt. Dog kan det sagtens 

blive bredt mere ud, og finde andre nodalpunkter, som kan give en anden analytisk værdi. 

Konteksten for artiklen er, som nævnt i vores resume, at der er kommet et pres fra borgerne 

om at forbedre kvindernes rettigheder, når det kommer til nedfrysning af deres æg. Der er 

derfor det aspekt af kunstig befrugtning, der skal forstås i nodalpunktet. Til nodalpunktet 

hæfter der sig en del ord, som kan indsættes i følgende ækvivalenskæde: ’kunstigt 

samfund’, ’tjene penge’, ’social freezing’, ’kønsdiskriminerende lov’, smertefuldt. 

Vi vil starte med at belyse ordet kunstig. Liselott Blixt er en af de personer, der bl.a. nævner, 

at det nye lovforslag vil føre til et kunstig samfund. Hun bruger dette som et modargument 

og som en appel til tradition – dette bunder nok i, at Liselott er medlem af “Dansk Folkeparti”, 

som ses som et konservativt parti. Men egentligt er ordet en flydende betegnelse, som kan 

bruges på forskellige måder, alt afhængigt af hvilken agenda, der er knyttet til. Ordet 

‘kunstigt’ får dermed en negativ konnotation, selvom ordet ikke i sig selv er negativt. 

Argumenter for en vaccine, eller f.eks. nedfrysning af mænds sæd, ville ikke på samme 

måde bruge denne forståelse af kunstig. 
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På samme måde, kan næste ord i ækvivalenskæden omtales, som er det “at tjene penge”. 

Det at tjene penge, er ikke nødvendigvis negativt, men ordet bliver brugt i forbindelse med, 

at pengene bliver tjent af store virksomheder:  

“Jeg er bange for, at firmaer vil slå plat på det her. At de vil tjene penge på, at 

en 20-årig kvinde kan få sine æg frosset ned og opbevaret til den dag, hun har 

brug for dem. Det er uetisk, siger Liselott Blixt” (Martensen, M. M. & Herløv, P., 

2020).  

Her fokuseres der på, at virksomheder kan udnytte kvinders rettigheder til at nedfryse æg, 

hvis borgerforslaget bliver en realitet. Det er dog kun den halve historie, da kvinder, som det 

er nu, selv har mulighed for at tjene penge på at donere æg. Blixt opstiller dermed et 

skrækscenarie, som skal fylde selve den økonomiske side af sagen, med en negativ 

konnotation. Det er dog også muligt at vende argumentet om, og give det en feministisk 

vinkel ved at nævne, at kvinder netop tjener deres egne penge, med deres egne valg. Dette 

argument ville dermed bygge på et mere positivt syn, som i højere grad ville ligge sig op af 

Agerschous diskurs. Det er her igen interessant at se på, hvordan begrebet kan forstås frit 

uden kontekst. Ved at tale om penge og økonomi, appellerer Blixt også til Logos.  

I ækvivalenskæden optræder ordet ’kønsdiskriminerende’. 

Men det stiller sig kritisk overfor regeringens mangel på handling. At anvende ordet 

kønsdiskriminerende, er at anvende ord, som der blandt de fleste individer, allerede 

besidder en negativ konnotation.  Belægget bag ordbruget, er en ny videnskab, som 

størstedelen af Etisk Råd tilsyneladende anser for pålidelig. Hvis vi tilsidesætter dette for en 

stund, så kan vi rent spekulativt forestille os, hvordan argumentet ville lyde uden. Selvom 

de fleste af os rent instinktivt, får en dårlig smag i munden, når vi hører ordet 

kønsdiskrimination, skal vi huske på, at ordet i sig selv ikke besidder nogle egentlige 

konnotationer. Det er kun i vores gængse opfattelse, at det ses som dårligt. I sin essens 

beskriver ordet blot en ulig behandling ift. til kønnene. Men en sådan ulig behandling, ville 

jo være den rigtige behandling, hvis det var videnskabeligt grundet – hvis det f.eks. var farligt 

for ægget at blive frosset for længe. Dette har en fin sammenhæng med det 

videnskabsteoretiske, som der vil blive præsenteret i opgaven. 
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Artiklen bygger på et borgerforslag, som kan ses som en måde at opnå hegemoni. Dog 

lykkedes dette kun delvist, da forlængelsen af nedfrysning af æg kun var begrænset til syge 

kvinder. For at forene de to diskurser, ville det altså kræve, at Blixt ikke stod i opposition til 

en fuldkommen fuldførelse af borgerforslaget, da dette skaber en antagoni imellem 

diskurserne. Selvom det er disse to diskurser, der står i opposition til hinanden, skal vi huske 

på, at emnet indeholder mange diskurser og dertil analysearbejde. Analysen af diskurserne 

i denne artikel viser, hvordan ord kan bruges til at skabe associationer og være med til at 

styrke argumenter (Behrendt, L. M., 2019). 

10.6 Diskursanalyse af nyhedsartiklen ’Denne baby er 27 år gammel – kun 
halvandet år yngre end sin mor’ 

Artiklen ”Denne baby er 27 år gammel – kun halvandet år yngre end sin mor” omhandler et 

27 år gammel nedfrosset æg, der blev doneret til et barnløs forældrepar. Nodalpunktet i 

artiklen her, vil derfor være ’fertilitetsbehandling’, fordi at det er det primær 

omdrejningspunkt. I rubrikken og underrubrikken, bliver det synligt, hvilken diskurs artiklen 

ønsker – nemlig den positive udvikling, inden for kunstig befrugtning og dets implikationer 

på barnløsheden. I artiklen ser vi nogle positive konnotationer, der er indforstået med den 

teknologi, som findes inden for kunstig befrugtning. Ordene som ’banebrydende’, ’mirakel’, 

imponerende videnskab’, ’utroligt bemærkelsesværdigt’, ‘naturligt’ og ’ikke nogen konkret 

grænse’, beskriver processerne og teknologien. Disse ord findes i artiklen og er en del af 

ækvivalenskæden, som hører til artiklens nodalpunkt: fertilitetsbehandling. Med 

nodalpunktet og de ord, der knytter sig til, kan vi finde diskurser knyttet til 

fertilitetsbehandling. I artiklen møder vi et par, som ikke har lykkedes at opnå graviditet på 

en naturlig måde. De har derfor udnyttet den ’banebrydende’ teknologi hele to gange, og 

med stor succes. 

”Tina og hendes mand gennem 10 år, Benjamin, 36, ankom i første omgang til 

klinikken ved NEDC efter forgæves at have forsøgt at få børn på egen hånd. 

Benjamin lider af cystisk fibrose, som kan forårsage nedsat frugtbarhed […] Da 

de første gang hørte om muligheden for at blive gravide ved hjælp af et 

befrugtet donor-æg, var de skeptiske” (Pedersen, F. S., 2020).  
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Tina og Benjamin Gibson fremstår i artiklen som sårbare, men også som et modigt par. 

Parrets indtryk af kunstig befrugtning var i starten skeptisk. Senere så de det som en god 

løsning. Tina beskriver deres datter som resultat af et mirakel. Ordet mirakel er i forvejen 

ladet, og er derfor ikke en flydende betegner. Ordet associeres med det overnaturlige og 

guddommelige. Derfor anerkendes det kunstige på en positiv måde, men fødslen kan 

beskrives på flere måder. Journalisten betegner fødslen som imponerende videnskab, som 

det fremgår i underrubrikken. Ordet imponerende er ikke positivt ladet i sig selv, da det blot 

beskriver noget ekstraordinært. Journalisten skriver senere, at parret har fået et ‘velskabt’ 

barn. Koblingen mellem de to ord, i forbindelse med nodalpunktet, kan lede til en generel 

positiv diskurs i artiklen. Journalisten beskriver fødslen som ‘naturlig’. Selvom fødslen i sig 

selv er naturlig, så er den proces forinden fødsel langt fra. Der kommer derfor en 

spændende antagonisme på tværs af de to artikler, i forhold til, hvorvidt noget er naturligt 

eller ej, og om dette er en god eller dårlig kvalitet. Som nævnt tidligere, er ordene i sig selv 

flydende betegner. 

Nyhedsartiklen prøver at skabe en kobling mellem det naturlige og det kunstige. Barnløshed 

er naturligt opstået, hvorimod kunstig befrugtning per definition, ikke er. Retorikken der bliver 

brugt, hjælper med at danne bro mellem de to ord, som i sidste ende, kan normalisere 

kunstig befrugtning - et scenarie som DF mener er uetisk. 

Lægen Sommerfelt forsøger, i nyhedsartiklen, at opløse de to forskellige synspunkter: for 

og imod, i et hegemoni. Lægen nævner, at der ikke er nogen ‘konkret grænse’ for, hvor lang 

tid et æg kan være nedfrosset. Derfor er han i samme båd som Agerschou, og Etisk Råd, 

som kæmper for en reformation af loven.  Selv om Sommerfelt ikke argumenterer ud fra et 

feministisk synspunkt, opnår han stadig den samme konklusion, som driver borgerforslaget. 

Dette indleder til en interessant overvejelse om, hvornår at videnskaben kan tages for sand 

og dermed, hvornår lovene bør ændres på baggrund af dette. 

11.0 Diskussion  
I dette afsnit arbejder vi bl.a. med arbejdsspørgsmål 4., som ønsker at undersøge, om der 

er tale om en misforståelse, der bygger på en mandsdomineret diskurs, eller om der er tale 

om en objektiv sandhed.  
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11.1 Diskurser og videnskabsteori 
Det er interessant, at femårsreglen bryder med de nye anbefalinger fra Etisk råd, baseret 

på ”Ice Age” gruppens forskning.  Den nye videnskab, kan ses som en del af den anden 

feministiske bølges kamp om borgerrettigheder, som ses i den større skepsis over for 

videnskaben - påpeget af både Harding og Martin. Både standpunkts teori og feministisk 

empirisme, sætter spørgsmålstegn ved kvinders inddragelse i videnskaben. Der kan 

argumenteres for, at dette har ledt til ny viden inden for kunstig befrugtning. Videnskaben 

viser, at chancen for kromosomfejl er højere, des ældre kvinden er, når hun føder. Men er 

denne videnskab stærkt objektiv (feministisk empirisme)? Eller er det en halv sandhed, som 

standpunkts teoretikere ville mene? 

 

Som resultat af diskursanalysen, ses det at ‘social freezing’ betegnes som ‘kunstigt’. Dog er 

nedfrysningen af mænds sæd også unaturligt og dermed kunstigt, da det bliver gjort muligt 

at nedfryse noget, som ellers ikke ville ske naturligt. Dermed er argumentet i høj grad et 

eksempel på det androcentriske videnskabsfelt, som både Harding og Martin pointerer. Det 

lader til, at Blixt accepterer epistemologien bag feministisk empirisme. Dog bygges hendes 

argument op om udtrykket ‘unaturligt’, som hun selv pålægger en negativ konnotation. 

 

Talsmanden, (eller talskvinden som kan ses som et passende udtryk i opgavens ånd, for 

borgerforslaget) Julie Sams Agerschou, lader også til at acceptere præmissen for 

feministisk empirisme, da hun forsvarer sit argument med ”Ice Age” gruppens forskning. 

Hun mener dog, at der stadig er brug for en kvindekamp. Hun følger derfor feminismens 

idealer fra 2. bølge om borgerrettigheds fremskridt, og opgør med kernefamilien. Kunstig 

befrugtning skal i den sammenhæng ses som en nødvendig rettighed. Dette kan ses som 

et modspil til Blixt holdning. Agerschous argumenter appellerer til videnskaben, men 

kritiserer implementeringen. Hun er derfor enig med Janne Rothmar Herrmann i, at der 

foregår kønsdiskrimination, da lovgivningen ikke repræsenterer ny videnskabelig viden. I 

samme bane, beskriver Mollys mor f.eks. kunstig befrugtning som et ‘mirakel’. Med denne 

positive diskurs, kan man dermed sige, at kvinder ikke har rettighed til en ‘mirakel’ oplevelse, 

hvis der er kønsdiskrimination. Denne kønsdiskrimination nævnes også af Emily Martin.  
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Men hvorfor har regeringen så kun godkendt halvdelen af borgerforslaget? Der nævnes i 

artiklen om borgerforslaget, at de tidligere restriktioner bl.a. var pga. mangel på viden 

indenfor området. Det er altså en form for forsigtighedsprincip, der har været brugt. Der kan 

argumenteres for, at dette forsigtighedsprincip b.la. bygger på standpunkts teoriens 

epistemologi, som hævder, at viden er situeret. Måske er den nye viden et nyt standpunkt, 

som sammen med tidligere viden, kan virke til en mere objektiv videnskab. Derfor skal vi 

være forsigtige og undersøge metodikken i forskningen, inden vi ‘bare’ implementerer den. 

At opdele synspunkter i at høre under enten feministisk empirisme, eller feministisk 

standpunkt teori, kan være svært. Det kan også sagtens forholde sig sådan, at hverken 

Agerschou eller folketinget, ville kunne passe ind i den ene, eller den anden. Men med 

opgavens fokus og vores analyserede empiri, mener vi, at der kan argumenteres som vi har 

gjort. 

 

11.2 Diskurs indenfor videnskaben  
Martin beretter om de negative konnotationer, som der findes i videnskabs verden, når 

kvinders anatomi skal forklares. Det starter ikke kun ved ægget, når det skal befrugtes, men 

allerede i beskrivelsen af kvinders menstruation. Her bliver der benyttet ord som ‘dying’, 

hvor mandens sæd beskrives som ‘amazing’. Manden kan få nedfrosset sin sæd efter at 

han er død, på trods af, at hans levetid på 60 år, producerer 2 milliarder sædceller. Hvor 

kvinden derimod modner et æg pr. menstruation, og dermed 480 æg på en levetid på 40 år. 

Når tallene bliver sat op mod hinanden på denne måde, så har æggene mere værdi - da der 

er færre, og dermed burde det også være muligt, at nedfryse dem i længere tid end de 5 år, 

på trods af, at der er kommet ny lovgivning.  

 

Et andet synspunkt samt noget, der kan stilles spørgsmålstegn ved, er at der findes så 

mange forskellige behandlingsmuligheder, som vidner om, at der er efterspørgsel på 

området. Dog er alle disse forskellige behandlinger underlagt en aldersgrænse. Det klinger 

hult, at der bliver forsket og oprettet så mange forskellige behandlingsmetoder, for at komme 

ufrivillig barnløshed til livs, når æggene har en “udløbsdato” på 5 år. Kvindernes alder sætter 

altså en stopper for den ønskede behandling, samt at kunne stifte egen familie. Når 

Sismondo pointerer - og understøtter det med Martins udtale, kan det diskuteres, om det 

hænger sammen med, at ægget bliver beskrevet som noget, der ligger ‘stille’. Denne 
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konnotation kan også være med til at opretholde Agerschous forståelse af 

kønsdiskrimination, da kvindens æg bliver set som ‘passive’. Martin skriver i denne 

sammenhæng, at mandens sæd er det ‘aktive’, som der tidligere også er nævnt. I et 

videnskabeligt øjemed, er det essentielt, at der skal være sæd fra en mand, for at kunne 

befrugte et æg - det er jo hele essensen ved befrugtningsprocessen, set ud fra et biologisk 

perspektiv, men også lovmæssigt. Uden ægget, ville der ikke være noget at befrugte. Men 

er denne distinktion videnskabeligt baseret, eller er det et resultat af diskurser?  Hvis vi 

kigger på fertilitetsbehandlinger som IVF, er der ikke noget, som hedder den ‘aktive’ eller 

‘passive’. 

 

Hvis vi tager udgangspunkt i artiklen “Denne baby er 27 år gammel- kun halvandet år yngre 

end sin mor” vidner det også om, at det er muligt at benytte æggene, hvis de har været 

nedfrosset i mere end 5 år - noget som Agerschou også fremhæver, med belæg fra 

forskningen foretaget af ”Ice age”. Denne historie bevidner ikke bare om et enkelt tilfælde, 

men hele to, da begge døtre er kommet til verden ved hjælp af donor æg. Æggene har været 

nedfrosset i over 51 år til sammen, da de er henholdsvis 24 og 27 år gamle. Dette udfordrer 

altså grundlaget for lovgivningen om kunstig befrugtning. Det ser altså ud til, at det kan lade 

sig gøre at fryse æggene længere, end hvad lovgivningen tillader. 

 

Det er interessant at kigge på de fertilitetsbehandlinger, der findes i dag, i den offentlige og 

i den private sundhedssektor, samt det videnskabelige grundlag for dette. Derudover er det 

opsigtsvækkende at se hvor få fertilitetsbehandlinger, der er målrettet mod mænd. Til 

gengæld har mænd flere muligheder for, at få deres sæd nedfrosset, på ubestemt tid i de 

såkaldte sæddepoter. Dette kan ses som konsekvens af retorikken som Martin og Sismondo 

påpeger, samt den diskurs Blixt bruger: mændene er aktive og har rettigheder, mens 

kvinden er passiv og undertrykt.  

 

Problematikken med femårsreglen, for nedfrysning af æg, kan også stilles i et nyt perspektiv. 

Nemlig problematikken med den alder, hvor unge voksne føler, at de vil stifte familie. Ved 

at kigge på vores empiri, fra vores forundersøgelse med fokusgruppeinterview, er det 

tydeligt at informanterne først vil stifte familie, når de er 30+, efter at have færdiggjort deres 

uddannelser og besidder en god jobstilling. Det at forsøge, at opnå graviditet så sent, kan 
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lede til komplikationer, som vi før også har fremvist. Alderen kan gøre det sværere at opnå 

graviditet på den naturlige måde. For at blive indstillet til fertilitetsbehandling, skal der 

yderligere være forsøgt at opnå graviditet i op til et år, og derefter er der ekstra ventetid på 

første indkaldelse til samtale. Oven i det, er der sat en tidsgrænse for, hvor længe æggene 

må have lov at være opbevaret nedfrosset, og selvom der er kommet ny lovgivning på 

området, er den kun delvist implementeret. I denne lovgivning, er der ikke taget stilling til 

den samfundsstruktur, som de unge voksne lever under. Hvis man ser det fra dette 

synspunkt, taler alt for, at vi skal have mulighed for at nedfryse æg i meget længere tid og 

også som ’social freezing’. Ifølge Andersen, er vi i Danmark også det eneste land, som får 

støtte fra myndighederne, til at forebygge nedsat frugtbarhed.  

 

På den anden side, kan den nuværende femårslovgivning ses som en måde hvorpå, de 

unge i gang med at stifte familie, da der bliver stillet en tidsfrist. Men der må være andre 

måder at komme dette til livs, end ved at oprette en lov, som ikke gavner de fleste barnløse 

par.  Der kan dog argumenteres for, at loven ikke skal fuldt implementeres. F.eks. kan det 

skabe et ‘kunstigt’ samfund, som yderligere kan forlænge alderen for nybagte forældre, da 

de har mulighed for at nedfryse deres æg, og benytte dem, når det passer.  

12.0 Konklusion  
Med udgangspunkt i STS og TSA, har vi undersøgt kunstig befrugtning i Danmark. Det blev 

gjort klart for os, at der er flere modsigende holdninger i henhold til lovgivningen om kunstig 

befrugtning. Dette kommer til udtryk i vores valgte nyhedsartikler, som argumenterer ud fra 

bl.a. retoriske virkemidler. Hermed kommer der to modsigende diskurser. Disse diskurser 

kan prøve at opløses i et hegemoni via videnskabsteoretisk diskussion. Selvom vi ikke 

endegyldigt, kan hæfte hverken feministisk empirisme- eller standpunkts teori med 

sikkerhed, har synspunkterne givet anledning til diskussion. Videnskaben, samt dets 

epistemologi og ontologi, danner grundlag for, hvilke resultater vi reelt ser som sandhed. Vi 

argumenterer for, at lovgivningen kan ses som et resultat af dette. Lovgivningen er per 

definition, kønsdiskriminerende, hvilket Julie Agerschou ser som endnu et androcentrisk 

angreb på kvinders borgerrettigheder, i forbindelse med 2. bølge feminismen. Med Sandra 

Hardings teori, kan dette synspunkt være et argument for, at der udføres ‘bad science’, som 

leder til misvisende og undertrykkende lovgivninger. For at svare på vores problemstilling, 
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vil vi konkludere, at der ikke er ligestilling i den assisteret reproduktionsproces. Dette kan 

som sagt handle om ren videnskab, men også overfladiske diskurser og retorikker - vi vil 

ikke forsøge endegyldigt, at konkludere på, hvilke af disse faktorer, der er mest 

dominerende. Diskriminationen i fertilitetsbehandlingen, ses helt konkret i, at det kun er syge 

kvinder, der må nedfryse deres æg, i længere tid end de 5 år, hvorimod mænd ingen 

tidsramme har. Til slut vil vi konkludere, at der med den feministiske videnskabsteori, kan 

argumenteres for en grund til de holdninger, der opstilles i diskursanalysen - om hvorvidt 

det er naturligt eller udretter mirakler. 
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