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Kristofer Hansson: Biomedicinens dagordning: Xenotransplantationens 
vara eller icke-vara under 1990-talet.  

Detta abstract är ett första stapplande försök att finna vägen in i ett för mig 
nygammalt forskningsområde. Det hela tar sitt avstamp i början av 1997 när 
den svenska regeringen tillsätter en kommitté som skall utreda de många 
frågor som under 1990-talet uppkommit kring den expanderande 
forskningen kring att använda djur som mänskliga donatorer, så kallad 
xenotransplantation. I mitten av 1990-talet framstod de etiska, medicinska, 
juridiska och djurskyddsmässiga frågorna kring tekniken som så stora att 
politiker krävde ett tillfälligt moratorium och en utredning. Utredningen 
pågick under några år och den 30 november 1999 föreslog kommittén att 
kliniska försök skulle tillåtas med vissa restriktioner. Det är tiden mellan 
1997 och 1999 som intresserar mig. Vilka aktörer fick komma till tals i 
medierna när en policy kring denna teknik skulle utvecklas? Vilka 
föreställningar om sjukdom, kropp och bot framförde dessa aktörer i 
utformandet av en policy? 

Genom att studera hur ett antal aktörer agerade i medier under den aktuella 
tiden kan dessa föreställningar synliggöras. De aktörer som jag kommer att 
lyfta fram är: forskarna inom området, politikerna, allmänhet/patienter och 
forskare inom humaniora samt samhällsvetenskap som kommenterade 
forskningen. Centralt att lyfta fram är också vilka föreställningar 
journalisterna var med och segmenterade. Härigenom vill jag diskutera hur 
föreställningar påverkar utformandet av en policy kring en biomedicinsk 
teknologi i förvandling. 
 
2008-11-27 & 28: Presentation ”Biomedicinens dagordning. 
Xenotransplantationens vara eller icke-vara under 1990-talet” på ”Kropp, 
vård och teknologi i förvandling”, Stockholms universitet. 


