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Abstract 

The biopolitical agenda hosts some of the most heated debates in the current 
political situation. Despite the fact that it is a field of growing relevance for 
society, few have heard of the ideologies and idéas that constitute biopolitics. This 
might be explained by the insight that biopolitics is still breaking relatively new 
political ground. As we slowly progress towards the future, the importance of 
biopolitics will, however, grow bigger. Being the political spectrum that reflects 
various positions towards the sociopolitical consequences of the biotech 
revolution, the time for further noticing its potential is now. In this paper I 
approach the two most prominent ideologies within biopolitics. My ambition is to 
pinpoint their occurring idéas, to understand them in a historical context and 
pursue a critical analysis of the withheld idéas.  

The analysis maps out the two biopolitical ideologies, bioconservatism and 
transhumanism, and points out various strenghts, flaws and irrational arguments 
that can be found in their display of various idéas.  
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1 Inledning 

 
 
 
 

1.1 Syfte och problemformulering 

”Biopolitics is a new dimension in the political thinking.”  
(James Hughes) 

 
Termen biopolitik (biopolitics) har använts för att beskriva och ringa in ett stort 
politiskt område med åtskilliga frågor och beröringspunkter. Det kan röra sig om 
politisk etik i vetenskapliga forskningsfrågor, om makt och terrorism genom 
biologisk krigsföring, om miljöfrågor, eller handla om statens makt över 
medborgarnas kroppar. Biopolitiken har tagit sig uttryck i både 
folkhälsofrämjande och raspolitik och är således inte en helt modern företeelse. 
Men under de senaste decennierna har biopolitikens betydelse ökat. Allteftersom 
teknologiska framsteg och vetenskapliga upptäckter brutit ny mark, har den 
politiska agendan allt tydligare börjat innefatta och bekymra sig över de 
konsekvenser som den bioteknologiska revolutionen fört- och kommer att föra 
med sig (Eriksson & Frängsmyr 2005 s 223 pp.).  

Jag väljer att definiera termen biopolitik som det politiska spektra som speglar 
olika ställningstaganden gentemot de sociala och politiska konsekvenser som den 
bioteknologiska revolutionen för med sig.  

Ur biopolitiken har idéer, idégrupperingar och ideologier uppstått. Jag har valt 
att belysa två utav de biopolitiska ideologierna, de mest framstående. De två 
idélärorna som skall undersökas, förekommer hittills mest på den amerikanska 
biopolitiska spelplanen, och även om en mängd deltagande på ett mera 
internationellt plan ofta bidrar i debatterna, återfinns dock de tyngsta aktörerna 
här. Över huvud taget ligger USA i framkant gällande både biopolitiken och den 
vetenskapliga forskning den berör. Någon svensk benämning på ideologierna, 
eller större förankring i Sverige, kan man ännu inte vidare tala om, varför jag rakt  
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av översatt de engelska termerna på ideologierna1. Det rör sig om ideologierna 
bioconservatism och transhumanism, som jag enkelt översätter till 
biokonservatism och transhumanism. Dessa två idéläror motsvarar motsatta 
ställningstaganden i den biopolitiska debatten och har skilda tankar om hur 
framtiden bör utvecklas. Eftersom beröringsfrågorna gäller liv, död och 
övertygelse, finner man mellan de olika lägren de kanske mest stormande 
politiska debatterna som förekommer i dagsläget. Båda ideologierna ger uttryck 
för tydliga idéer som syftar till att försvara, föreslå eller förhindra politisk 
förändring, men ambitionen sträcker sig alltså högre än så: de biopolitiska 
idélärorna söker försvara mänsklighetens framtid, genom att föreslå eller söka 
förhindra den förändring som de båda inriktningarna åtminstone kan samsas om 
kommer att drabba civilisationen och människan på alla plan. Min upplevelse av 
att de båda ideologierna ger uttryck för en mängd olika laddade värdesatser, om 
vad som är rätt och fel, ont eller gott, samt att detta i sin tur leder till ett antal 
verklighetspåståenden, har lagt grunden för mitt intresse av att närmare utreda hur 
de biopolitiska ideologierna kan förstås och idémässigt kritiseras.  

I uppsatsen vill jag således försöka kartlägga biopolitikens idéläror. 
Ideologierna i sig kan kallas nya, men är givetvis förankrade i idéer av mer 
traditionellt politiskt och humanistiskt slag. En klarläggning av dessa kopplingar 
till den politiska filosofi- och idéhistorian blir givande för att kunna få en bättre 
förståelse för biopolitikens idévärld. Vidare är min ambition att genomföra en 
idéanalys med en idékritisk inriktning. Jag kommer således att granska 
ideologiernas politiska idéinnehåll och de verklighetsomdömen som de ger 
uttryck för. 

 

• Vilka grundidéer utgör de biopolitiska ideologierna och hur kan de 
förstås i en historisk kontext? 

• Vilken typ av verklighetsomdömen ger dessa idéer uttryck för och 
hur hållbara är de? 

 
Min ansats är att söka besvara dessa frågor genom att undersöka vilka argument 
och idéer som förekommer och varför, samt vidare att i Herbert Tingstens anda 
pröva de verklighetsomdömen som de olika ideologierna ger uttryck för.  
 

                                                                                                                                                   
 

1 Här borde dock nämnas att biopolitiken och dess ideologier ändå är på uppgång i Sverige, liksom 
i resten av världen, samt att det givetvis redan existerar mindre förbund som tar ställning i de olika 
biopolitiska frågorna även i Sverige. Exempel som kan nämnas är Svenska 
Transhumanistförbundet, STHF, samt det helt nya Transhumanist Student Society, H+ Lund, på 
initiativ av Aron Vallinder. Vidare är två utav de mest framstående förespråkarna för den ena 
ideologin, transhumanismen, svenskar vid namn Anders Sandberg och Nick Bostrom. Men det 
faktum att de och andra som intresserat sig för idéerna tycks leta sig ut på det internationella 
forumet för biopolitik, och inte är lika aktiva på hemmaplan, tyder dock på en fortfarande 
trögstartad svensk strömning. 
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1.1.1 Den bioteknologiska revolutionen 

En närmare förklaring av vad som menas med den bioteknologiska revolutionen 
blir nödvändig. Inom biopolitikens olika läger förstås den som en benämning på 
en ny tid av bioteknologiska upptäckter som kommer att innebära en fundamental 
förändring för mänskligheten. Detta innefattar både utvecklingen av 
superintelligenta datorer, stamcellsforskning, genteknik och kloning (”The 
Biotechnological Revolution” 2007). I stort rör det frågor om mänsklighetens 
nästa evolutionära fas, den posthumana, fr. engelskans posthuman, eller en 
diskussion om huruvida någon sådan fas över huvud taget kan sägas vara möjlig. 
Då man inom biopolitiken talar om det posthumana, och detta är även den 
definition av posthuman som jag kommer att använda mig av, åsyftar man ett 
möjligt framtida scenario då människan med teknologins och biomedicinens hjälp 
har förändrat sin grundläggande kapacitet så radikalt att hon ej längre fullt ut 
kunde räknas som en människa efter dagens gällande normer (Bostrom 2003 s 5). 
Huruvida den posthumana tillvaron ses som önskvärd eller ovälkommen är en 
utav de frågor som dividerar biopolitikerna. Idén om den bioteknologiska 
revolutionen innebär inte ett tomt framtidsspekulerande, utan anses snarare vara 
någonting som pågår och har pågått under de senaste decennierna. Här bör 
förtydligas att den bioteknologiska revolutionen således inte har någon form av 
koppling till Marxistiska revolutionära tankar. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Idéanalys 

I undersökningen har jag utgått från en idéanalytisk teori och metod. Eftersom de 
politiska idéerna tar sig uttryck i människors ideologiska och moraliska spörsmål, 
är det angeläget att analysera och kritiskt granska de budskap som framförs 
(Beckman 2007 s 9). Vid en idéanalys intresserar sig forskaren för de politiska 
idéer som förekommer i ett visst fall och för vad de har för ursprung. Detta har 
resulterat i att idéanalysen ibland ansetts vara en form av politisk 
idéhistorieforskning, men som sådan bör den inte förstås. Ludvig Beckman skiljer 
i sin Grundbok i idéanalys på den ”innehållsliga idéanalysen” och den 
”funktionella idéanalysen” (s 12). I den funktionella idéanalysen intresserar man 
sig för idéernas ursprung, spridning och ibland även deras konsekvenser 
(Beckman 2007 s 13). Vid en innehållslig idéanalys är avsikten istället att pröva 
och kritisera idéernas och argumentens hållbarhet (ibid. s 12). I många 
ideologidefinitioner ses idéer som ingående komponenter i ideologier (Bergström 
& Boréus 2005 s 150). Därav kan slutsatsen dras att en ideologi kan granskas 
genom en idéanalys av de idéer som utgör ideologins komponenter.  

Vidare kan man göra en åtskiljning mellan det perspektiv på kontexten man 
vid en idéanalys väljer att ha; det kan vara frågan om antingen en aktörscentrerad 
eller en idécentrerad studie (ibid. 17). Detta innebär att man vid en idéanalys kan 
bestämma sig för att fokusera på aktören som framför ståndpunkten eller 
ideologin, eller för att fokusera på idéerna i sig. Jag har valt att göra en 
idécentrerad idéanalys och kommer därför inte att fästa någon vikt vid enskilda 
aktörer och deras situationella kontext. Anledningen därför är, att mitt syfte är att 
analysera idéerna och ideologierna i sin helhet, att intressera mig för deras 
förhållanden till andra idéer och för deras rimlighet.  

Det bör här förtydligas att man bör skilja på idéanalys och 
argumentationsanalys. En argumentationsanalys fokuserar inte sällan på att 
beskriva och utreda de argument som förekommer i enskilda debatter (ibid. s 38). 
I den mån ett argument är viktigt för förståelsen av ideologin i sin helhet, har jag 
valt att ta detta i aktning. Men min avsikt är inte att genomföra en 
argumentationsanalys, utan istället en analys av idéer. Dessa idéer kan komma att 
ta sig uttryck i argument, men eftersom jag valt att inte fokusera på enskilda 
aktörer kommer jag följaktligen inte heller att fokusera på enskilda debatter och 
de argument som däri framförts. För att ytterligare klarlägga antar jag alltså 
argumentationsanalysen i den utsträckning den kan sägas vara en innehållslig del 
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av idéanalysen, men kommer att ta ett avstånd från en analys av enskilda 
argument.  

2.1.1 Idékritik 

Idékritiken kan sägas vara en inriktning inom idéanalysen, och är den uppgift som 
andra, mer beskrivande analyser inte sällan leder fram till (Beckman 2007 s 55).  
En idéanalys av idékritiskt slag kan kallas en innehållslig idéanalys. Syftet är att 
kritiskt granska samt bedöma hållbarheten i de idéer som förs fram (ibid.). 
Idékritikens mästare2, Herbert Tingsten, definierade en ideologi som 
innehållandes tre element: Först och främst grundläggande värdepremisser, t.ex. 
en viss syn på rättvisa eller på människans natur, vidare ett antal 
verklighetsomdömen, påståenden om olika företeelser och förhållanden i 
samhället, och till slut innehåller en ideologi konkreta rekommendationer och 
handlingsförslag (Bergström & Boréus 2005 s 151). Grundat på den definitionen 
kan en kritisk idéanalys av en ideologi genomföras. Det gäller då att lokalisera de 
värdepremisser och verklighetsomdömen som däri förekommer och sedan ta 
kritisk ställning till dessa (Beckman 2007 s 65). Att vetenskapligt bedöma 
innehållet i en ideologi måste göras med en viss försiktighet. Risken är annars att 
forskaren endast kommer att ägna sig åt ett ställningstagande för- eller emot en 
politisk idé. Viktigt är alltså, att man undviker att analysen har en idealistisk 
utgångspunkt eller ett bakomliggande mål.3 Frågan som idékritikern ställer sig bör 
istället vara om ett politiskt ställningstagande är rimligt givet vissa värden eller 
principer (ibid. s 69). Således är det viktigt att forskaren reserverar sitt 
temperament och inte låter sin partiskhet lysa igenom i idékritiken.  

För att kunna genomföra en idékritik krävs ett visst mått av beskrivande 
analys. Beskrivning och tolkning kan sägas vara ett moment av den innehållsliga 
idéanalysen (ibid. s 13). Det är först efter att ha pekat ut och förklarat de idéer 
som förekommer inom en ideologi som man kan gå övergå till att pröva dem. På 
grund därav utgör en del av min analys just en beskrivning och en förklaring av de 
åskådningar som förekommer i de biopolitiska ideologierna.  

2.1.2 En idéhistorisk förankring 

En idé kan betraktas som en tankekonstruktion som till skillnad från de flyktigare 
intrycken eller attityderna utmärks av en viss kontinuitet (Bergström & Boréus 
2005 s 149). Kontinuiteten innebär, att idéer ofta har sin rot i andra idéer som 
kanske förekommit i helt andra sammanhang. På den grunden har jag valt att anta 
en idéhistorisk förankring vid analysen av de biopolitiska ideologierna. Genom att 
sätta en idé i en historisk kontext kan man få en djupare förståelse för vad den 

                                                                                                                                                   
 

2 Observera att detta är ett uttryck för min egen åsikt och inte menat att förstås som kalla fakta!  
3 Åtminstone om man inte heter Herbert Tingsten… 
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innebär och möjligen även varför den förekommer. Vidare kan man genom en 
återkoppling till idéhistorian undersöka eventuella kopplingar till äldre ideologier 
eller idéer, eller i det fall inga kopplingar finnes dra slutsatsen att det är frågan om 
någonting helt nytt. Oavsett utgång anser jag att en viss anknytning till den 
politiska idéhistorian är fördelaktig.  
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3 Tillvägagångssätt 

3.1 Metodologiska verktyg 

Idékritiken har ibland kritiserats för att vara en ”ovetenskaplig” metod, eftersom 
de idéer och värdesatser som granskas är rent subjektiva och det därav skulle vara 
omöjligt att på vetenskaplig väg bevisa om sådana påståenden är felaktiga eller 
riktiga (Beckman 2007 s 68). För att förhindra att en kritisk idéanalys blir 
”framsuggesterande” blir det därför viktigt att använda sig av logiska och 
empiriska metodologiska verktyg (ibid.). Alltså kommer idékritikens krav på 
ideologiernas innehållsliga värderingar och verklighetsomdömen att bli att de bör 
vara logiskt giltiga och empiriskt hållbara (ibid. s 57). Detta innebär att man vid 
en kritisk idéanalys främst intresserar sig för huruvida ideologin äger 
motsägelsefrihet och giltiga slutledningar. Motsägelsefrihet är ett vetenskapligt 
krav, även gällande idéer. Om en ideologi innehåller motsägelser kommer den att 
betraktas som ogenomtänkt och förvirrad (ibid. s 58). Ett annat verktyg man inom 
idékritiken kan använda är hållbarhetsprövningen. En hållbarhetsprövning syftar 
till att undersöka om de förekommande idéerna eller argumenten håller vid en 
empirisk granskning och kan sammanfattas i tre frågor:  

1. Redovisas belägg för de påståenden som görs? 
2. Är de belägg som redovisas hållbara? 
3. Är de påståenden som görs möjliga att pröva? 

Värdepremisser och verklighetsomdömen som inte redovisar belägg för det som 
påstås eller som påstår någonting som inte kan empiriskt bevisas faller i en 
hållbarhetsprövning (Beckman 2007 s 65). Om en ideologi hyser idéer som är 
byggda på metafysiska påståenden kan dessa idéer kritiseras för att inte vara 
vetenskapligt hållbara. I anknytning till hållbarhetsprövningen är min ansats att 
fokusera närmare på just den sista av de tre prövningsmomenten. Herbert Tingsten 
använder i sin idékritik begreppet ”myt” för att inom en ideologi identifiera idéer 
och påståenden som inte tycks ha någon egentlig empirisk innebörd (Tingsten e.g. 
1992). En myt kan förstås som en slags värdepremiss byggd på en illusion, en idé 
om någonting som i sig värdefullt, som avsiktligt tar avstånd från logiken och 
lägger sig på ett metafysiskt plan som snarare handlar om känsla (Tingsten 1992 s 
67). Eftersom myten som sådan är omöjlig att vetenskapligt pröva är förekomsten 
av en myt i en idélära någonting som idékritikern har anledning att intressera sig 
för. Att jag valt att använda mig av Tingstens begrepp om myten beror på att 
biopolitiken rör sig kring frågor som i stor utsträckning berör just metafysiska 
värdepremisser, som i avsaknad av precision riskerar att omvandlas till just myter. 
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Vidare kommer jag att använda dimensioner som ett analysverktyg. Vid 
användandet av dimensioner utgår man från mer allmänt hållna positioneringar 
som har stöd i politisk filosofi och idéhistoria (Bergström & Boréus 2005 s 164). 
Eftersom jag med utgångspunkt i Tingstens ideologibegrepp väljer att anta att en 
ideologi innehåller vissa värderingar, kan upprättandet av dimensioner tjäna som 
en god grund för att enklare lokalisera och urskilja idéer och således komma att 
fastställa vilka värdepremisserna är. Dimensionerna bildar en slags karta varpå de 
granskade ideologierna kan placeras och sättas i samband med andra politiska 
idéer (ibid.). Jag har i min analys valt att använda mig av tre dimensioner; 
människosyn, historiesyn samt frihetsbegrepp. Människosynen kan i en idélära 
kort sagt vara optimistisk eller pessimistisk. Historiesynen rör tidsbegreppet, hur 
man uppfattar historien, här som uppdelad i en syn på historien som antingen 
cyklisk och återkommande eller linjär och progressiv. Med frihetsbegreppet 
menas de idéer om vad frihet är som förespråkas av en ideologi, det kan vara 
frågan om en negativ frihetstanke eller en positiv. Närmare förklarat innebär en 
negativ frihetstanke friheten från tvång, medan den positiva frihetstanken är 
friheten att välja. De tre valda dimensionerna innehåller politiskt och idéhistoriskt 
viktiga begrepp som möjliggör en identifiering av ideologiernas idéhistoriska 
förankring och politiska inriktning.  

3.2 Urval och begränsning av material 

Då jag är ute efter att analysera ideologierna med en betoning på idéer snarare än 
på aktörer, anser jag det bäst att ha ett brett materialurval från många olika källor. 
Dessutom har jag, eftersom jag avstått från en mer ingående 
argumentationsanalys, undvikit texter som berör inom ämnet specifika debatter 
eller frågor. Tanken är att med hjälp av materialet kartlägga de idéer som utgör 
ideologin, inte att redovisa för inställningen i en viss politisk fråga. Som redan 
nämnts är biopolitiken främst rotad i USA, något som innebär att materialet till 
största del består av böcker, artiklar och manifest från amerikanskt håll. För att 
undvika att ge en felaktig bild av ideologierna, har jag även begränsat mitt 
material till sådant som härrör från seriösa och ledande biopolitiska organisationer 
och debattörer. Det har visat sig att de biopolitiska ideologierna hämtar stöd hos 
en ansenlig mängd olika aktörer, några av vilka kan sägas tillhöra den extrema 
ytterkanten och som sådana inte vara helt tillförlitliga – åtminstone då det handlar 
om att redogöra för en ideologis mer vedertagna idéer. Därför har jag lagt ner 
möda på att före materialinsamling först utröna trovärdiga och ledande aktörer 
inom varje ideologi.   

Att analysen berör två olika ideologier ställer givetvis ytterligare krav på 
materialet om att vara korrekt utvalt. En kartläggning av en ideologi genom 
material från motståndarsidan skulle knappast vara adekvat. Således har jag, vid 
idéanalysen av en ideologi, enbart använt mig av texter som också är skrivna av 
aktörer som hör den ideologin till. Det innebär att jag erhåller en rättvis bild av 
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vilka idéer ideologierna faktiskt förespråkar och undviker det faktum att politiska 
motståndare gärna målar upp sin motpart på ett partiskt sätt.  

Slutligen kan nämnas att mitt val att söka förankra de granskade ideologierna i 
idéhistorien innebär att materialet vidare utökats med böcker av historiskt- och 
filosofiskt slag. För att kunna bilda en uppfattning om vilka idéer som historiskt 
förekommit och återkommer, krävs en god förståelse för idéhistorian och dess 
material.  
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4 Analys 

4.1 En introduktion till biokonservatismen 

Biokonservatismen är, som namnet antyder, kort sagt den politiska inriktningen 
som ställer sig tveksam till bioteknologiska framsteg och forskning utan reglering, 
och framför allt kritisk till genetisk och kognitiv forskning, eftersom den anses 
utgöra ett hot mot den sociala ordningen (Carrico 2004 s 1).  

Biokonservatismen gjorde sig ett namn under Bushadministrationen, då den 
amerikanska presidenten George W. Bush upprättade the Presidents Council on 
Bioethics år 2001 (Bush Executive Order 13237). The Presidents Council on 
Bioethics gavs i uppgift att bistå presidenten med råd i bioetiska frågor som kunde 
komma att uppstå som en konsekvens av framsteg inom den biomedicinska 
forskningen och teknologin (ibid.). Rådet utgjordes av en grupp forskare och 
bioetiker som tillsammans med presidenten genomförde ett antal förbud och 
restriktioner på biomedicinsk forskning (Leon Kass m.fl.).3  

Biokonservatismen har en mängd olika ingångspunkter till sitt kritiska 
ställningstagande mot biomedicinsk vetenskaplig utveckling och fångar in grupper 
som traditionellt sett har haft litet gemensamt på den politiska agendan. Både hos 
den kristna konservativa högern, hos vänstern och inom feminismen, samt hos 
ekologistiska och anti-globalistiska grupperingar finner vi sympati för den 
biokonservativa rörelsen (Bostrom 2005 s 23). Intressant att anmärka på är således 
att biokonservatismen skapat en slags ny politisk gruppering, av politiska grupper 
som tidigare inte gick samman.  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
 

3 En stor del av de inom biokonservatismen verkande ägnar sig åt bio- och politisk etik. Många 
utav de biokonservativa råden och föreningarna beskriver sig som bioethicists, bioetiker, men 
eftersom ämnet etik trots allt berörs av båda ideologierna, skulle det vara missvisande och felaktigt 
att välja att se biokonservatismen som en synonym till den bioetiska rörelsen. 
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4.2 Biokonservatismens ståndpunkter 

4.2.1 Evolutionen, hybris och värdet av livet 

Biokonservatismens kanske främsta fokus ligger på mänsklig värdighet och de 
subtila sätten varpå teknologins erövringar av den mänskliga naturen kommer att 
leda till en form av avhumanisering, eng. de-humanization (Sleasman 2008 1 pp.). 
En rådande åsikt är att teknologin och vetenskapen kommer att underminera ett 
antal traditionella värden, ”meningar”, såsom meningen med livet, meningen med 
sex, meningen av arbete, osv. (Bostrom 2005 s 24). Vidare antas givetvis att dessa 
hotade värden är någonting i sig värdefullt och nödvändigt för mänsklighetens 
fortlevnad.  

Biokonservatismen betonar den naturliga människan, den heliga människan 
om man så vill. Den mänskliga arten anses ha en gemensam, sammanhängande 
evolutionär historia med delad DNA-sekvens, som inte skall utsättas för avsiktlig 
replikering eller manipulation (Fukuyama 2004 s 2). Detta skulle enligt den 
biokonservativa ståndpunkten komma att leda till en slags dekonstruktion av 
mänskligheten. Om man förändrar vad en människa är, uppstår evolutionära 
problem, det naturliga urvalet riskerar att saboteras. 

 
”Genetic tinkering […] wouldn’t be evolution […] . Rather, we might 
label the idea […] unintelligent design, since we aren’t smart enough–
and more importantly, wise enough–to even begin to play the game of 
’Let’s Make a New Species.’.” (Lahl 2010) 

  
I kontrast till evolutionsargumentet, har biokonservativa ofta åberopat det antika 
grekiska begreppet hybris. Det måste förstås i samband med den cykliska 
historiesyn som biokonservatismen företräder, där allting upprepar sig och 
människan vägrar lära sig av sina tidigare misstag. Hybris kallas det övermod en 
människa visar då hon sätter sig upp mot gudarna (Cairns 1996 pp.1-32). Enligt 
myten var den förste som begick hybris Prometheus, som lockades att stjäla Zeus 
eld (Stiessel e.g 1992). Enligt biokonservatismen är det i dagsläget den nya 
vetenskapen som hägrar och lockar människorna att begå hybris. 
Biokonservatismen antar härmed en idé om en högre ordning, en slags gudomlig 
lag som nerlagts i människorna, och som inte bör brytas. 
 

”Receiving this gift of grace [life förf anm] […] should […] make us 
mindful of the limits which are inherent to us as finite creatures […] 
[H]umans are not called to live lives in which they are constantly 
trying harder to obtain a perfection that cannot be obtained, […]” 
(Waters 2009 pt. 1) 
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Förenklat menas här att man inte bör sätta sig över Gud, men idén om en högre 
ordning kommer inte enbart från religiösa håll, utan antas även av 
vänstersocialistiska ekologister som då i Guds ställe åberopar naturen och att man 
inte bör experimentera med den (Cheshire 2009 s 1). Själva idén om hybris kan 
förstås som ett vitt begrepp: en hybrishandling avser en handling vari människan 
uttrycker överdrivet förtroende och presumtion och misslyckas med att se sin 
ofullkomlighet, inte bara i anknytning till Gud (Dickie 1984 s 83-109). En 
hybrishandling behöver alltså inte vara riktad mot någon eller något.  

Den acceptans av människans begränsningar som främjas av både religiösa 
och ateistiska biokonservativa anses vara avgörande för möjligheten till ett värdigt 
liv. De här idéerna är välbekanta i dagsläget, inte sällan har de uttryckts i debatter 
om Internet, plastikkirurgi, mobiltelefoni, m.m. (Waters 2009 1 pp.). Alltså 
förmodas att teknologin och forskningen inte kan göra oss lyckliga, eftersom den 
strävan mot perfektion som ger upphov till dem är förgäves (COMECE 2010). 
Underförstått här är antagandet att forskningen och teknologin är uppkomna ur en 
strävan efter perfektion, snarare än ur någonting annat.4 I stället bör vi, i åtlydnad 
av den högre ordningen, acceptera vår otillräcklighet och inse att livet är heligt i 
all sin ofullständighet. Denna idé om en högre ordning är metafysisk och alltså i 
stort sett omöjlig att empiriskt bevisa, eftersom inga belägg för påståendet om 
Guds eller annan gudomlig krafts existens kan uppvisas. Detta är något som man 
bör ta i aktning då man genomför en idékritik, eftersom en ideologi som bygger 
på för många metafysiska argument i längden inte kan vara hållbar (Vedung 1977 
s 150). 

4.2.2 Motviljans vishet och mänsklig moral 

Här tillkommer begreppet the yuck-factor, usch-faktorn, även kallad The Wisdom 
of Repugnance (motviljans vishet). Detta är den biokonservativa idén om att man 
med hjälp av naturlig intuition kan avgöra vad som är rätt och fel. Förenklat sett 
en slags ”magkänsla” för vad som bör och inte bör göras.  
 

”In crucial cases […] repugnance is the emotional expression of deep 
wisdom, beyond reason’s power to fully articulate, […] we intuit and 
feel, immediately and without argument, the violation of things we 
rightfully hold dear […] and conversely, generalized horror and 
revulsion are prima facie evidence of foulness and violation.” (Kass 
1997) 

 
Således insinuerar de biokonservativa att det finns ett slags naturligt sinne, en 
intuition som vi kan förstå – eller känna – och använda som rättesnöre, i frågor 

                                                                                                                                                   
 

4 Att mena att någon strävar efter perfektion leder lätt in på anklagelsen om hybris. Andra idéer 
om vad vetenskapens mål är existerar givetvis, någonting jag går närmare in på vid analysen av 
den transhumanistiska ideologin.  
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som rör biopolitiken. Intuitionen skall ses som kopplad till den högre ordningen 
och som åtlydandes den naturliga lagen om livet som heligt, och som så beskaffad 
sätts den över förnuftet och det rationella tänkandet, den antas vara det högsta 
beviset prima facie – alltså gällande som bevis så länge inga andra bevis 
övertrumfar den (”Prima Facie” 2010). Den här antirationella attityden tjänar som 
sköld mot rationell kritik från det transhumanistiska hållet. Idén att en i det 
närmsta omedveten sund intuition skulle styra den naturliga människan är inte ny, 
men möjligen föråldrad; det faktum att Tingsten redan år 1936 i sin kritik av en 
helt annan ideologi anmärkte att ”den populära uppfattningen, att vildarna i sitt 
handlande hjordlikt följer vissa omedvetna ’sunda’ riktlinjer har av den moderna 
antropologien (t ex Malinowski) visats vara oriktig” talar för sig själv (Tingsten 
1992 s 66). 

Idén om usch-faktorn är nära sammanlänkad med de biokonservativas höga 
värdesättande av moralen (Fukuyama 2004 s 1). Det främsta hotet mot den 
naturliga moralen anses vara vad som inom biopolitiken kallas human 
enhancement, alltså en intensifiering, en förbättring av människan.5 Detta begrepp 
innefattar alla typer av modifikationer som på teknologisk eller på biomedicinsk 
väg kan genomföras på en människa, främst i syfte att förädla henne (”Human 
Enhancement” 2006). Alltså räknas här med både nu existerande möjligheter, 
såsom prestationshöjande läkemedel, mekaniska proteser, m.m. men även 
framtida potentiella metoder för genetisk modifikation och intensifierande av 
vissa mänskliga egenskaper samt eliminering av andra (ibid.). Human 
enhancement antas ha ett destruktivt inflytande på moralen, eftersom man då på 
ett oberättigat sätt skulle komma att förändra mänskliga attribut och skapa slags 
styrt urval som biokonservativa jämför med rasbiologi & raspolitik: 

 
” […] [A]ttributes [that] are unique to the human species, […] are 
uniquely part of our natures. […] Indeed, judging the moral worth of 
individuals returns us to the pernicious thinking of eugenics and social 
Darwinism.” (Smith 2010 1 pp) 

 
Denna typ av utveckling anses från biokonservativa håll vara ett hot mot 
mångfalden i samhället (ibid.). Från somliga håll har framlagts förslag att göra 
ärftliga genetiska modifikationer av personer till ett brott mot mänskligheten, att 
likställas med tortyr och folkmord (Annas & Andrews & Isasi 2002 s 154).6 Åter 
visar sig ideologins uppfattning av tidsbegreppet: historien upprepar sig. Den 
biokonservativa kritiken av framstegsoptimismen och teknofilin7 är att sådana 
idéer om perfektion och utilitarism i historien manifesterat sig som rashygien och 

                                                                                                                                                   
 

5 I texten kommer human enhancement, den engelska termen, att användas. Detta beror på att jag 
anser att svenskans ord ”förbättring” är allt för entydigt inriktat på någonting positivt, när 
enhancement egentligen kan syfta både på en förbättring, men även på en neutral intensifiering 
och ett framhävande, eller i det närmaste på en modifikation.  
6 De biokonservativa idéer som rör reproduktion kommer att diskuteras vidare i ett senare 
sammanhang.  
7 Teknofili: Technophilia: kärlek till teknologi.  
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tyranni. Och när idén om möjligheten att på genetisk väg förbättra mänskligheten 
sätts i ett historiskt sammanhang, görs den till farlig och tabubelagd, oavsett om 
avsikterna i grunden var goda eller inte.  

Även från biokonservativa feministiska håll har röster höjts vid frågan om 
human enhancement. Den feministiska utgångspunkten blir ett 
misstänkliggörande av bioteknologin, ett antagande om att omformandet av 
kroppar och en kontrollerad fortplantning kommer att leda till utökad exploatering 
av kvinnorna från det traditionella patriarkatet (Bostrom 2005 s 23). Framför allt 
gällande frågor om stamcellsforskning och forskning på äggceller ställer sig de 
feministiska biokonservativa kritiska.  

 
”Endorsing any form of legislation supporting embryonic stem cell 
research means putting thousands of women at risk of serious illness, 
disability, or even death. One would hope that an advanced and 
progressive country would treat its women better than that.”  
(Solenni 2005) 
 

Vid frågan om var gränsen för vad som är (farlig) human enhancement skall dras, 
tenderar biokonservativa att hellre förbjuda än att riskera. En åtskiljning kan göras 
mellan vad som räknas som biomedicin för läkekonstens bästa och vad som 
räknas som biomedicin enbart för mänsklig modifikation. På biopolitiskt språk 
skiljer man här mellan vad som kallas intrinsic benefits enhancement, inneboende 
modifikation för förbättring av människors hälsa, immunförsvar, kognitiva 
förmåga o.s.v., och vad som kallas positional enhancements, som rör förändringar 
av framför allt yttre attribut men även till viss del sådan genetisk modifikation 
som kan anses vara onödig, såsom exempelvis en förbättring av arvsanlag för 
möjligheten att springa snabbare eller att hoppa högre (Bostrom 2005 s 19). 
Gällande i stort sett all biomedicinsk och genetisk forskning, tenderar 
biokonservativa att åberopa bland annat usch-faktorn, rätten till liv samt vara av 
den åsikten att all sådan vetenskap rör sig för långt bort från det goda. Således 
ställer sig ideologin kritisk till inte bara positional enhancements utan även till 
många eventuella intrinsic benetifs enhancements, eftersom grundinställningen är 
att all teknologisk och biomedicinsk forskning är riskfylld och bör mottagas med 
skepticism, om ens alls.  

Vart skiljelinjen skall dras mellan goda och dåliga förbättringar är inom hela 
den biopolitiska sfären mycket omdiskuterat, även inom biokonservatismens läger 
förekommer stridigheter. Ideologin rör sig på det här politiska området med 
varsamhet; biofarmakologiska hjälpmedel avvisas som riskfyllda och alternativa 
metoder, såsom terapi, föreslås, men samtidigt vidtas försiktighetsåtgärder i form 
av tystnad gällande inställningen till farmakologisk behandling i mer specifika 
fall, såsom vid behandling av ADHD och Alzheimers. Nedanstående citat 
demonstrerar den vanligast förekommande inställningen till human enhancement 
genom farmakologi: en allmänt hållen skepsis. 

 
”Might drugs that rouse one aspect of thought also diminish or 
suppress other aspects of thought and feeling that we would value as 
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integral to being human? Reliance on drugs to augment mental 
performance could undermine the virtues of discipline, study, personal 
effort, and commitment.” (Cheshire 2007) 
 

Här finner vi en problematik, inte bara i osäkerheten över vad som bör räknas som 
naturvidrigt, utan även i den svårighet som uppkommer då man knyter an till 
biokonservatismens tidigare nämnda idé om den heliga, naturliga människan och 
den sköra evolutionen. Problematiken ligger häri, att ingen närmare förklaring ges 
till vad som skulle vara det naturliga och det naturliga urvalet, trots att de båda 
begreppen ofta nyttjas. Det som medicinskt och etiskt sett anses vara naturligt 
eller naturvidrigt är ständigt skiftande, det handlar i det närmaste om 
godtycklighet, vanans makt och individuell inställning. Men som tidigare visats, 
avfärdas argument som dessa med idén om usch-faktorns grundlag, förekomsten 
av den naturliga intuition som antas kunna återfinnas i alla människor. Om man 
skulle anta att de biokonservativa med ett naturligt mänskligt tillstånd menar ett 
tillstånd helt i avsaknad av teknologi och medicin, väcker detta genast en del 
olustiga frågor. Pacemakers, respiratorer, psykofarmaka och dylik medicinsk 
utrustning kan sägas vara onaturliga hjälpmedel, som går emot det naturliga 
urvalet såtillvida de bidrar till överlevnad åt människor som utan dem inte hade 
kunnat leva vidare.8 Plötsligt finner vi, att anklagelsen om farliga, rashygieniska 
och elitistiska idéer kan appliceras även på biokonservatismen. 

4.2.3 Människan, friheten och framtiden 

Andra idéer som bärs upp av biokonservatismen är dem om jämlikhet och det 
faktum att biotekniken i framtiden kommer att leda till att denna jämlikhetstanke 
elimineras. Farhågan är att vi genom human enhancing så småningom kommer att 
skapa ett samhälle där människor kommer att vara mer eller mindre bra (Hubbard 
& Newman 2002). Oron rör även det faktum att ekonomiska och kulturella klyftor 
kan komma att öka, biomedicin komma att bli tillgänglig enbart för dem som har 
råd, och dem med mindre ekonomiska tillgångar, bl.a. större delen av tredje 
världen, kommer att bli lämnade kvar när det bioteknologiska tåget har gått 
(Fukuyama 2004 s 2). Biokonservatismen varnar för en ny typ av rasmotsättning, 
mellan de biomedicinskt förbättrade posthumana och dem som fortfarande är 
”vanliga” människor. I ett sådant typ av framtidsscenario kommer en ny slav- och 
krigsålder att få sin begynnelse, där de icke-förbättrade människorna blir mindre 
värda, och krig mellan de olika arterna kan utbryta: 
 

”The new species, or ”posthuman”, will likely view the old ”normal” 
humans as inferior, […] and fit for slavery or slaughter. The normals, 

                                                                                                                                                   
 

8 Även koffein kan sägas vara en prestationshöjande human enhancer, men få biokonservativa 
skulle väl argumentera för avskaffningen av den dagliga koppen kaffe, även om viss kritik 
framförts mot kaffekokare… (Rosen 2006 1 pp). 
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on the other hand, may see the posthumans as a threat and if they can, 
may engage in a preemptive strike by killing the posthumans before 
they themselves are killed or enslaved by them.” (Annas & Andrews & 
Isasi 2002 s 162). 
 

Trots idéerna om en naturlig och gudagiven människa, tenderar 
biokonservatismen att hysa en mörk och dyster människosyn. Dystopiska 
framtidsscenarier målas upp, där människan genom vetenskapens hjälp kommer 
att kunna ge utlopp för sin egoism, sin våldsamhet och i det närmsta återgå till det 
grymma naturstadiet som målas upp av Thomas Hobbes; ett allas krig mot alla 
(Nordin 2003 s 303).  

I biokonservativa källor finner man dels beskrivningar av människan som 
självisk och krigisk och därför opassande att göra fria val, dels beskrivningar av 
människan som av naturen moralisk och i begynnelsen införlivad med en sund 
instinkt. Forskning och teknologiska framsteg görs här till boven i dramat, kraften 
som kommer att fördärva människan och föra henne bort från sina naturliga goda 
egenskaper. Då måste dock antas att synen på människan är att hon är bräcklig 
och enkelt kan komma att överge sina altruistiska avsikter om hon får möjlighet 
att ge utlopp för sin egoism. Eftersom samtidigt idén om det goda naturliga och 
idéer om instinkten som en ciceron florerar i den biokonservativa ideologien, blir 
den biokonservativa människosynen något svårtolkad. Å ena sidan antar man 
Rousseaus m.fl. tanke om den ädle vilden, föreställningen om den sunda i det 
enkla och okonstlade, där ett slags instinktshandlande skulle leda till goda val och 
ställningstaganden (Nordin 2003 s 382). Å andra sidan finner vi, som 
framkommer av de dystopiska framtidsscenarierna, en mer konservativ 
människosyn, där människorna är egennyttiga, rivaliserande, oförmögna att göra 
goda val och i behov av beskydd och ledarskap. Även om man antar att det 
korrekta svaret på frågan om vilken idé om människans natur som stämmer är 
”både och”, blir de här idéerna – i brist på belägg och precision – lätta att kritisera 
ur ett Tingstenskt perspektiv: deras motsägelsefullhet kan bara ursäktas av deras 
metafysiska natur, vilken i sig gör dem till en hållbarhetsmässigt svag länk.9  

Klart är åtminstone, att biokonservatismen på denna (något ostadiga) grund 
avfärdar transhumanismens liberala människoideal som en farlig idé. Människan 
menas det – sin naturliga instinkt till trots – bör inte ges friheten att välja, utan 
snarare skall hon erbjudas friheten från tvång. Det här kräver en noggrannare 
förklaring: Enligt en negativ frihetstanke innebär individens möjlighet att välja 
fritt inte frihet, utan anses istället vara en källa till ängslan och olycka. Den 

                                                                                                                                                   
 

9 Jag vill understryka att biokonservatismen på denna punkt inte rör sig på ny mark; idéerna 
stammar uppenbart från konservatismen, ur vilken liknande motsägelsefulla åskådningar av 
människans natur kan skönjas. I den konservativa ideologin är människan ofullkomlig och ond, 
men likaväl god om hon följer den naturliga lagen: Jag anser att detta kan förstås i samband med 
idén om värdet av de traditioner och den kultur som anses ha vuxit fram naturligt över 
generationer. Tron på seden och konventionen medför, att människan är klok om hon åtföljer detta 
naturligt utkristalliserade (och undertecknade?) samhällskontrakt, men ond om hon inte inser sin 
otillräcklighet och tror att hon med det rena förnuftet kan hävda sin individ och förstå världen.  



 

 17 

konservativa- och den därur hämtade biokonservativa frihetstanken rör istället 
individens trygghet i samhället, friheten från tvång (ibid. s 369). Biopolitiskt sett 
åsyftar denna frihetstanke på den frihet man skänker människor genom att 
förhindra det förutsedda tvång en bioteknologisk revolution skulle föra med sig, 
som om det fick råda fritt skulle komma att tvinga människor att välja, tvinga dem 
att likriktas, tvinga dem till utanförskap och till eventuell ojämlikhet. Begreppet 
mångfald ges alltså inom biokonservatismen en definition med en betoning på det 
värdefulla i mänsklig pluralism. Men däremot tycks inte en sådan pluralism som 
kunde komma att formas genom individers biopolitiska fria val att modifiera sina 
kroppar välkomnas. Dessa idéer kan strax återknytas till den alltså inom 
biokonservatismen i stort rådande pessimistiska människosynen, som ställer sig 
kritisk till individens förmåga att göra korrekta, goda val; den naturliga 
mångfalden saluteras, men en mångfald av individuella val anses leda till 
sedlighetsfördärv. 

Här bör dock tilläggas att det i den biopolitiska debatten inte enbart handlar 
om individens val för egen del, utan även om hennes möjligheter att göra val som 
skulle komma att påverka andra människor; de val som rör genetisk 
bioteknologisk manipulation av foster eller av en individs egna gener i syfte att 
påverka individens avkomma. Vi återvänder här till idéerna om den värdefulla 
mänskliga moralen och jämlikhetstanken om att varje liv är heligt. Redan vid den 
biopolitiska frågan om abort gör sig denna gyllene regel om heligt liv gällande:  

 
”Our society must not regard human life as disposable or something to 
be altered, but something that is sacred and which ought to be 
celebrated, nurtured and protected from fertilization to natural death.” 
(Harris 2008) 

 
En annan sak är idén om farorna med en avsiktlig manipulation av urvalet. Den 
fina och uråldriga balans som finns i naturen bör inte- och kan inte förstås och 
eftersom människan inte har någon kunskap om de effekter ett gentekniskt 
manipulerande skulle få på mänskligheten och världen ska hon inte heller ägna sig 
åt det (Fukuyama 2004 s 2). Kritik kan här utdelas, precis som vid diskussionen 
om human enhancement, gällande det faktum att även idag existerande 
medicinska hjälpmedel och reproduktiva metoder kan sägas vara en 
människostyrd förändring av evolutionens och naturens gång, och att den 
biokonservativa inställningen till dessa faktorer är otydlig och något 
motsägelsefull. Om det är så, att den biokonservativa ideologin antar en strikt 
antiteknologisk hållning gällande reproduktion, innebär detta en risk för att 
ideologin tar en vändning åt en elitistisk, fascistisk inställning. Det skulle kunna 
sägas innebära en värld där enbart de naturligt starka skulle överleva och kunna 
fortplanta sig, där varken abort, provrörsbefruktning eller stamcellsforskning vore 
tillåtet, och i vilken det från olika håll kunde ifrågasättas hur mycket det heliga 
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livet faktiskt skulle beskyddas och enligt vem?10 Om så däremot inte är fallet, 
krävs en tydligare definition av vad som enligt den biokonservativa ideologin ska 
räknas som naturligt, och vad som bör räknas som artificiellt inom det område 
som rör reproduktion. 

4.2.4 Rättvisan 

Eftersom den biomedicinska forskningen enligt biokonservatismen är riskfylld 
och utgången av den högst osäker, och eftersom livet antas ha ett absolut värde, 
kan man inte heller på grunden av presumerad vinst i form av morgondagens 
lycka rättfärdiga att livet kränks idag (Cook 2009). Rättvisa går före lycka och 
välfärd. Ideologin motsäger sig således utilitarismen som en grym och omoralisk 
filosofi som söker lyckomaximering utan respektera individens rättigheter. Detta 
innebär enligt biokonservatismen att inga goda avsikter, hur altruistiska de än må 
vara, kan ursäkta ett överskridande av lagen om människans värdighet och rätt till 
liv.  
 

”No matter what promise this might hold, all of which we note is 
speculative, it is morally offensive since it involves creating, killing, 
and harvesting one human being in the service of others.”  
(Anderson et al 2003) 

 
Genom generationer, och genom en slags historiens trial-and-error, har moralen 
uppkommit och manifesterat sig som vårt gemensamma arv. Detta arv måste 
förvaltas och upprätthållas: utan att blicka tillbaka till våra fäder kommer vi aldrig 
att kunna blicka mot framtiden (Burke i Nordin 2003 s 369).  

Idén ger sig uttryck i argument som bland annat framförts av Francis 
Fukuyama11, som jämför sin egen kamp mot det posthumana med den kamp för 
kvinnors och svartas demokratiska rättigheter som utspelade sig under delar av de 
förra två århundradena (2004 s 1). Vad som för sammanhanget är intressant att 
anmärka på är att de idéer som figurerar i biopolitiken idag inte är helt väsenskilda 
dem som dominerade demokratidebatten för omkring hundra år sedan. Den 
konservativa hållningen då var som nu grundad på idén om att människan av 
naturen var egoistisk och irrationell och därför inte kunde anförtros ansvar att 
bestämma, varken över sig själv eller över andra, och vidare ansågs att införandet 

                                                                                                                                                   
 

10 Här menas, att frågor av dessa slag som rör individers rättigheter och rätt till lycka eller liv kan 
ses från många olika synvinklar; en abort kan i en persons ögon te sig likställt med mord, men kan 
i en annans ses som en både nödvändig och god handling – båda personerna skulle argumentera 
för att deras åsikt var den som mest gynnade individens och människans rättigheter. Det hela beror 
förstås helt på hur- och vad man väljer att värdera. 
11 Följande stycke är i egentlig mening en argumentationsanalys, någonting jag medvetet 
genomfört trots att jag egentligen valt idéanalysen som teori och metod. Detta beror på att Francis 
Fukuyama i det här specifika fallet ger uttryck för idéer som är typiska för biokonservatismens 
idélära och dessutom argumenterar på ett sätt som blir idéhistoriskt intressant.   
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av demokrati skulle leda till ett moraliskt förfall i samhället (Dunn 2005 s 71-
119). Tanken om det värdefulla i den naturliga ordningen låg också bakom 
rättfärdigandet av slaveri och ojämlikhet: enligt idén om en högre ordning skulle 
kvinnor och svarta vara av naturen oförmögna till självständighet och ämnade att 
styras (Parish 1992 s 1-7). Det kan anmärkas att de konservativa som för hundra 
år sedan motsade sig lika rättigheter, på grunden att friheten skulle komma att leda 
till osämja och anarki, använde sig av argument snarlika de Fukuyama som 
biokonservatist idag framför då han menar att han försvarar jämlikheten.  

4.2.5 Ekologin 

Stora delar av den politiska miljörörelsen kan sägas ha en koppling till 
biokonservatismen, någonting som i sig blir intressant med tanke på att de 
vänstersocialistiska ekologisterna annars sällan kommer överens med den kristna, 
konservativa högern. Eko-rörelsen är en biokonservativ inriktning, som kan sägas 
vara grundad på idén om människans ansvar för naturen, om vår skyldighet att 
värna om den (”Ecological Protection” 2010). I den ekologistiska, 
antiglobalistiska rörelsen riktas en misstro till de kapitalistiska multinationella 
företag som styrda av marknaden utvecklar genmodifierade grödor och 
bioteknologiskt framställd medicin (Krimsky & Assmuth 2009). Om marknaden 
tillåts styra den genteknologiska utvecklingen, kommer ingen hänsyn tas till de 
risker – ibland så allvarliga som existentiella hot – som kan uppstå ur en oansvarig 
och vinstdriven forskning (Nixon 2007). Idéer om behovet av miljömedvetenhet 
och reglering av jordbruket, leder till den biokonservativa hållningen att vi snarare 
bör begränsa vår konsumtion och använda den kunskap vi redan har, än att med 
bioteknologiska metoder öka massproduktion av föda och biofarmakologiska 
grödor.   
 

”The ability to reduce this suffering [svält m.m förf anm] […] has 
existed for a long time. It does not require […] new supplements […]. 
It requires raising public understanding of the situation by means of a 
vigorous application of the tools and knowledge already available.” 
(Nixon 2007) 

 
Detta har givit upphov till en ekosofisk, antiglobalistisk tanke om behovet av en 
återgång till ett självförsörjande samhälle, en slags direktdemokrati där människor 
lever i symbios med naturen och inte förbrukar mer än nödvändigt av jordens 
resurser (Naess e.g. 1973). Denna idé härstammar ursprungligen från Rousseaus 
Om samhällsfördraget, där det helt jämlika samhället uppnås först då 
medborgarna avsäger sig sina individuella anspråk till förmån för allmänviljan – 
jämför med den biokonservatismens frihetstanke och kritik av liberalismen – och 
återgår till den ursprungliga källan: naturen (Rousseau e.g. 1762). Dessa 
antiglobalistiska ideal måste förstås i anknytning till den biokonservativa åsikten 
att det industrialiserade, teknologiserade och posthumana samhället leder till en 
alienation människor emellan, till en dehumanisering som gör människor 
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olyckliga. Idéanalytiskt sett är ekologismen den biopolitiska beröringspunkt där 
biokonservatismen kunde sägas ha fått störst genomslagskraft. Eko-rörelsen och 
de idéer om motstånd mot genmanipulerade grödor som bärs upp av 
biokonservatismen har under de senaste decennierna erhållit växande popularitet, i 
takt med att klimat och miljöfrågorna hamnat på den politiska agendan, och har 
blivit förankrade i breda folklager (Eriksson & Frängsmyr 2005 s 238).  

4.2.6 Myten om livet 

Det avsiktligt antirationella antagandet av usch-faktorn och idéer om speciella 
mänskliga värden som förekommer i biokonservatismen, kan liknas vid myter. 
Tingsten presenterar i sin idékritik förekomster av myter i ideologier. Dessa 
karakteriseras som ett religiöst element, en legend, en slags fantasibilder; 
föreställningen om det tusenåriga riket och den yttersta domen ges som exempel 
(Tingsten 1992 s 68). Om vi återgår till analysen av biokonservatismen, märker vi 
att här redan framlagts exempel där metafysiska argument åberopas. Om idén om 
en slags kraft, en känsla, eller ett värde i sig antas stå över det rationella förnuftet, 
kommer det antagandet att tjäna som skydd mot logisk kritik. En myt kan, just på 
grund av det här, inte motbevisas, eftersom den placerar sig utanför och bortom 
det rationella (Ibid. 1992 s 158). Den biokonservativa idén om livet som heligt 
kan sägas vara en sådan myt. Ideologin förespråkar ett antal värden och idén om 
att dessa värden måste upprätthållas, eftersom de anses vara just värdefulla. Om 
man då, som i biokonservatismens fall, talar om ”livet” som ett sådant värde, blir 
användningen av begreppet, ifall precisering av innehållet i värdet saknas, en myt 
och som en sådan helt imaginärt. Idén om ”livet” blir, uttryckt i Tingstens ord, till 
en slags ”tro av andra graden” (1992 s 67). Begreppet ”livet” är nämligen 
värdebetonat för alla människor: när man i biokonservatismen åsyftar ”livet” men 
undviker en närmare definition av vad som i sammanhanget menas och vad som 
mer exakt skulle vara det värdefulla med det, skapar man istället en ”fantasibild i 
vilken den egna sakens triumf visar sig” (Sorel i Tingsten 1992 s 68). Närmare 
förklarat blir begreppet ”livet” en myt byggd på en hel grupps övertygelser, något 
som innebär att livet inte kan fattas som någonting mer preciserat än liv, och som 
riskerar att förringa eller överskugga alla former av egentlig betydelse. Myten är 
till sin natur sådan, att den inte behöver ta hänsyn till logik, sanning och faktisk 
realitet (Sorel 1999 s 29). Att på en sådan vag värdegrund presentera idéer om 
verkligheten ter sig en tvivelaktigt.12  

                                                                                                                                                   
 

12 Jag valde att fokusera på begreppet ”livet” och hur värdet av livet kan förstås i den 
biokonservativa ideologin, eftersom just tanken om det exceptionella och heliga mänskliga livet 
utgör ett tydligt exempel på en idé av ett sådant slag som kan kallas en myt. I fråga om detta kan 
jag tillägga att de lika ofta åberopade idéerna om människans värdighet och inneboende moraliska 
värde på samma sätt kunde granskas idékritiskt. Jag valde dock istället att se båda dessa som 
värdeingredienser och förklarande faktorer ingåendes i den större idén om livet som värdefullt, 
eftersom de inom biokonservatismen används som just sådana.  
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4.2.7 Avrundning av biokonservatismen 

Biokonservatismen hämtar som visat inte bara idéer från konservatismen, utan 
från ett brett spektrum av idéer ur idéhistorien. Kopplingar till antika 
föreställningar om hybris samsas med idéer hämtade ur romantikens natursyn: ett 
förkastande av det moderna samhället och dess negativa inverkan på människan. 
Det finns även en tydlig förankring i vissa religiösa (anti-humanistiska) tydningar 
av begreppet mänsklig värdighet och tankar om en av Gud given ordning. Vidare 
inspireras biokonservatismen av Karl Marx tolkning av den kapitalistiskt styrda 
teknologin och vetenskapen, och utgör en idégrund till den moderna 
motståndsrörelsen mot konsumeringssamhället. Den biokonservativa ideologin 
kan hårddraget sägas samla in i stort sett alla de politiska grupperingar som 
värderar gemenskapen och samhället högre än individen, vare sig det rör sig om 
höger- eller vänsterpolitik. 

4.3 En introduktion till transhumanismen 

Transhumanismens ideologisfär inräknar de som ställer sig positiva till forskning 
inom biomedicin och till teknologiska framsteg. Inom transhumanismen finns ett 
antal mer eller mindre radikala ståndpunkter, men framträdande för skolan är de 
tankar som kan kopplas till renässans- och upplysningsideal: En tilltro till de 
fördelar som mänskligheten har att vinna på utveckling och en tilltro till 
människans möjlighet att förverkliga sig själv. I den transhumanistiska 
deklarationen fastslås idén om människans potential som fortfarande i stort sett 
orealiserad. Ur realiserandet av den mänskliga potentialen träder framtida 
scenarion av maximerad lycka och ett förbättrande av de mänskliga villkoren 
(Transhumanism Declaration, [II]). Transhumanismen tenderar att sätta individen 
i det främsta rummet och har således en liberal inriktning. 

Teknoprogressivismen är den inom den transhumanistiska biopolitiken 
utvecklade ideologi som bygger på samma framstegsoptimism, förutsatt att denna 
utveckling regleras och övervakas av ett demokratiskt styre (IEET: ”Overview of 
Biopolitics” 2009). Denna idé, att vetenskapliga framsteg trots allt bör övervakas 
för att inte komma i fel händer och användas i odemokratiska syften, har gjort att 
teknoprogressivismen ibland kallats democratic transhumanism, skiljd från den 
mera radikala inriktningen libertarian transhumanism. James Hughes, en 
framstående transhumanistisk förespråkare, deklarerar teknoprogressivismens idé:  

 
”We will achieve the best posthuman future when we ensure that 
technologies are safe, make them available to everyone, and respect 
the right of individuals to control their own bodies” (2004) 

 
På samma sätt som förre presidenten George W. Bush och hans Council on 
Bioethics förespråkade biokonservatism, har den nuvarande presidenten Barack 
Obamas bioetiska råd ansetts förespråka teknoprogressivism. Presidentskiftet har 
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resulterat i att ett antal av de gamla förbuden mot viss typ av biomedicinsk 
forskning nu har lyfts (Wade 2009).13 

Teknoprogressivismen är trots sin något mera reserverade hållning till 
forskningens och framstegens frigivande, likt transhumanismen liberal. Som 
citatet ovan antyder framhäver ideologin individens rätt att själv bestämma över 
sin kropp och sin framtid. Snarare kan alltså teknoprogressivismen sägas vara en 
inriktning inom den ideologi som transhumanismen utgör, varför jag väljer att 
analysera teknoprogressivismen i samröre med transhumanismen. 

4.4 Transhumanismens ståndpunkter 

4.4.1 Optimismen, förnuftet och den föråldrade historien 

Transhumanismen som ideologi bygger på idéer om det mänskliga varats 
strävande; idén om att det ligger i människans natur att ständigt söka att förbättra 
sig själv och sin omvärld. Man finner alltså en grundtanke om människan som 
förmögen att klara av och övervinna hinder, en positiv människosyn och 
efterlysandet av en så kallad praktisk optimism: 
 

”Practical optimism fosters initiative and intelligence, assuring us that 
we are capable of improving life through our own efforts. 
Opportunities and possibilities are everywhere, calling to us to seize 
them and to build upon them.” (More 2003 par. 3) 

 
Ideologin hämtar i det närmaste idéer från renässansens människoideal. Pico della 
Mirandolas Tal om människans värdighet (1488), vari människan beskrivs som 
potentiell att bli och göra vad som helst, kan sägas vara en tidig inspirationskälla 
för transhumanismen. Överhuvud finner man en god överensstämmelse mellan 
många utav renässansens berömda idéer och dagens transhumanistiska ideologi, 
men även ur upplysningen kan man finna idéer som inspirerat; Upplysningens 
män och kvinnors ohindrade optimism och intresse för vetenskapen liknar de 
idéer som transhumanismen idag förespråkar då den riktar sin uppmärksamhet 
både på nutida existerande teknologier och på förutspådda framtida teknologier 
som molekylär nanoteknologi och artificiell intelligens.  

Värdet av förnuftet och rationalismen är en genomgripande idé i ideologin. 
Alla former av känslobaserad övertro och intuitiva antaganden anses verka 
hämmande på utveckling och framsteg och därför vara förkastligt (Burch 2001). 

                                                                                                                                                   
 

13 För utförligare diskussion kring mottagandet av Obamas råd, kan artiklar av bland andra Ronald 
Bailey och Adam Keiper rekommenderas, finns i listan över referenser.  
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Den enda egentliga skepticismen transhumanismen ger uttryck för är riktad mot 
det som inte anses vara progressivt. 

 
”Pessimists […] cling to the old and familiar, the authorized, regulated 
and approved. […] Effective optimism requires […] actively searching 
for and creating novel approaches..” (More 1998).  

 
På den grunden anses även the yuck-factor vara irrelevant. Idén om den naturligt 
förekommande intuitionen om vad som är rätt eller fel har i transhumanistiska 
kretsar kritiserats för att vara anti-intellektuell: 

 
”The yuck factor is a notoriously doubtful guide to anything in 
morality. […] With no rational basis whatsoever, except an airy 
reference to what ’most people think’, […]” (Blackford 2007) 

 
Den tyske upplysningsfilosofen Johann Gottlieb Fichte trodde på andens14 makt 
över materien och viljans makt över de yttre omständigheterna (Nordin 2003 s 
408). Hans tankar genljuder i transhumanismens idélära: Naturen ses som ett 
hinder för människans strävan, snarare än som någon form av beaktningsvärd 
överhet. Av naturen har mänskligheten förärats med begränsningar i form av 
åldrandet och döden, sjukdomar, och ofta en orättvis uppsättning gener. Om inte 
ond, så är naturen åtminstone likgiltig (Harris 2008). Idén om människan och idén 
om naturen hör samman, i idéhistorien har en optimistisk människosyn ofta 
sammanlänkats med en materialistisk, mekanisk natursyn eller med en idé om 
människans övervinnande av naturen. Målet för transhumanismen blir ett slags 
bemästrande av naturen. För om biokonservatismen hyser många idéer men inget 
manifest, har transhumanismen istället en utförlig mängd uttalade ståndpunkter. 
Ideologin kan nästintill sägas vara reaktionär. Idéer om människan och naturen tar 
sig således uttryck i vissa specifika mål, såsom individens rätt till modifikation av 
kroppen, ett prolongerande av livslängden och en kontroll av evolutionen.  
 

”Transhumanists view human nature as a work-in-progress, a half-
baked beginning that we can learn to remold in desirable ways […] to 
overcome some of our basic biological limits.”  
(”Transhumanist Values”  H+) 

 
Vi finner att idéerna som driver transhumanismens strävan efter det 
posthumanistiska är grundade i en slags längtan eller frustration. Hur logiska och 
rationella transhumanisterna än vill vara, verkar ideologin vara formad kring 
högst känsloladdade angelägenheter: en rädsla för döden och en förbittring över 
våra kroppsliga begränsningar. Från vissa håll har det till och med föreslagits att 
transhumanismen inte är annat är en manifestation av mänskligt självhat och en 
ovilja att acceptera tingen som de är (Mitchell & Hook 2006). Säkert är 

                                                                                                                                                   
 

14 Med ”anden” syftade Fichte inte på Gud, utan på människans ande, se Nordin 2005 s 411.  
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åtminstone att idén om det posthumana goda är en grundläggande faktor i 
transhumanismen – oavsett vilket uppsåt som spekuleras ligga bakom strävar 
transhumanisterna efter ett evigt liv och en rätt att bestämma över sin egen kropp 
utan några former av inblandning från vare sig naturen, Gud eller andra 
människor (Bostrom 2003 s 34).  

Den transhumanistiska historiesynen är linjär och framåtskridande, med fokus 
på det ovan nämnda mänskliga strävandet efter förbättring. Historien ses som en 
kamp och ett segertåg för mänskligheten, i vilken vi ständigt övervinner hinder 
och erövrar kunskap om vår omvärld. Där den biokonservativa väljer att se 
skräckexempel och olycksbådande repriser av historien, fokuserar 
transhumanisterna snarare på problemlösning; då svårigheter uppstår, 
överkommer människan dem; varje inträffad händelse är ny och historien 
upprepar sig inte (Hughes 2009). Att bygga argument mot bioteknologisk 
utveckling på historisk grund anses därför vara irrelevant. Snarare finns inom 
transhumanismen ett slags förkastande av historien: man ställer sig skeptisk till 
huruvida nutidens och framtidens människor över huvud taget skulle ha någonting 
att hämta i de gamla filosofernas läror:  
 

” [A]ncient philosophies of life have little or nothing to say about 
fundamental issues confronting us as advanced technologies begin to 
enable us to change our identity as individuals and as humans and as 
economic, cultural, and political forces change global relationsips.” 
(Max More) 

 
Återigen en typisk renässans- och upplysningstanke: Francis Bacon avvisade 
redan på 1500-talet de gamla grekerna och menade då precis som 
transhumanisterna idag att ingen utav de gamla lärorna bidragit till experiment 
som medverkat för att ”upphöja mänsklighetens läge” (Nordin 2003 s 270). Men 
den historiesyn som den transhumanistiska ideologin hyser kan kritiseras: själva 
förkastandet av historien i sig blir problematiskt. Att anta att ingenting finns att 
lära av historien fordrar en något märklig idé om att människan inte har ett arv. 
Märklig i den bemärkelse det ändå tycks, som om transhumanisterna har både 
idéer och teknologi att tacka historien för.  

Ur synen på historien hämtas tanken om individen och modet – en idé om 
vikten av att inte vara bakåtsträvande utan våga röra sig framåt. 
Biokonservatismens hybrisanklagelse avfärdas som intolerant och ensidig.  
 

”The chemical or physical inventor is always a Prometheus. There is 
no great invention, from fire to flying, which has not been hailed as an 
insult to some god.” (Haldane Daedalus) 

 
Hybristanken ses inom transhumanismen alltså snarare som en irrelevant 
stoppkloss än som ett genom historien återkommande varnande höjt finger.  

 



 

 25 

4.4.2 Den naturliga övermänniskan 

Man kunde med fördel tala om en, inom transhumanismen, människosyn lik 
Nietzches övermänniska (übermensch). Vi finner här ett ställningstagande där 
man medger att människan med hjälp av bioteknologiska framsteg möjligen 
kommer att gå in i en ny, ”onaturlig” fas (i bemärkelsen posthuman) – men man 
ser till skillnad från biokonservatismen inte detta som riskfyllt utan snarare som 
nödvändigt och positivt (Stewart 2009). Den transhumanistiska idén om 
människans förmåga att finna brister i evolutionen och istället på egen hand 
förbättra sin situation gör att man även antar tankar om evolutionens oförmåga att 
hålla samma takt som mänsklighetens utveckling och människans önskan om 
ständig förädling (Bostrom & Sandberg 2008 s 379).  

Denna åskådning blir genast mer problematisk om man samtidigt bejakar 
andra transhumanistiska idéer gällande människans fortsatta utveckling mot ett 
posthumant samhälle. Ty även om övermänniskoidealet inte sällan åberopas, gör 
transhumanisterna lika ofta gällande det naturliga i människans strävande genom 
forskning och teknik (Bostrom 2003 s 35). Plötsligt är det inte längre frågan om 
en övermänniska eller en posthuman utan istället en människa som följer sin 
natur.  
 

”We will never be posthuman, because we have always been 
posthuman. […]—the development of systems and technologies […] is 
intrinsic to what it means to be human.” (Cascio 2010) 

 
Just detta, att det ligger i människans natur att sträva efter förbättring och söka 
efter svar, anges som ett argument mot biokonservativa anklagelser om onaturlig 
utveckling och dehumanisering: Om människan är av naturen, är även allt hon 
åstadkommer naturligt, och således är det irrelevant att tala om en framtid då vi 
skulle ha blivit onaturliga, eftersom det är en omöjlighet (Bostrom 2003 s 35). 
Idéer om någon form av mänsklig ”evig utveckling” har framlagts (Max More 
1998). I samband med den idén finner man på vissa transhumanistiska håll 
någonting som i det närmaste liknar en ödestro på människans inträdande i det 
posthumana. Här ses det strävande som leder till forskning och teknologiska 
framsteg som en slags kraft som finns inom människan och som ska släppas fri, 
eftersom den är omöjligt att fördämma den (Hughes 2010).  

Det här blir problematiskt ur en idékritisk synvinkel i det avseende att vi 
således finner en slags tvetydighet, där människans framtid ibland åberopas som 
någonting posthumant och onaturligt (övermänskligt) och andra gånger 
argumenteras vara en fullt naturlig och en i det närmaste oundviklig utveckling.  

Även om ideologien inte samlar upp ett lika brett spektrum av politiska 
inriktningar som biokonservatismen har visat sig göra, finner man ändå en viss 
mångfald av olika idéer samlade under transhumanismens flagga. Först och främst 
finns det troende transhumanister. Den kristna transhumanismen åberopar idén om 
tron på Guds vilja att i människorna nedlägga en osjälvisk kärlek. Den osjälviska 
kärleken uppnås genom en större förståelse för alltet, en förståelse som människan 
uppnår genom forskningens framsteg. Således anser de kristna transhumanisterna 
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att det är Guds vilja att vi ska genomföra den bioteknologiska revolutionen 
(McLean Ledford 2005 s 5).  

Även från feministiska håll stöds den transhumanistiska ideologien. Ur en 
feministisk synvinkel anses bioteknologiska framsteg kunna bidra till att frigöra 
kvinnan från naturens slaveri – med hjälp av artificiella livmödrar och 
kontrollerad reproduktion skulle kvinnorna plötsligt kunna ställas på samma nivå 
som männen (Firestone 1970). Donna Haraways uttalande ”I’d rather be a cyborg 
than a goddess!” syftar på möjligheterna för kvinnor att med hjälp av teknologi 
och vetenskap falsifiera den patriarkala synen på kvinnan som naturlig och 
mannen som kulturell och teknologisk (Haraway 1991 s 181). 

4.4.3 En religiös ateism? 

Trots att de kristna transhumanisterna existerar, är transhumanismen en till största 
del sekulär ideologi (Hughes 2010). Idén om religionens negativa inverkan på 
människans utveckling kan förstås i samband med historiesynen, som ju förkastar 
gamla traditioner på grunden att de är just gamla och föråldrade. Istället finner 
man att transhumanisterna gärna försvarar sina normativa och epistemologiska 
principer som oinskränkta empirier sprungna ur förnuftet (ibid.). Men oaktat den 
nästan fanatiska förnuftstron, förekommer trots allt idéer om den bioteknologiska 
utvecklingen som ett ofrånkomligt öde, en slags evig kraft som går mot den 
posthumana framtiden. Idén om kraften som kallas Extropy, är en mystisk och i 
anknytning till förnuftstron något oförklarlig tanke: extropy är en metafor för ett 
antal värden som ska bidra till mänsklighetens utveckling mot posthumanism 
(”Transhumanism FAQ” 1989).  Dessa värden är i sig en slags principer för 
främjandet av den eviga utvecklingen (More 2003). Plötsligt tar sig 
framstegsoptimismen uttryck i en närmast religiös form. Det faktum att både idéer 
om någonting evigt och idéer om en ödesmättad kraft är metafysiska minskar inte 
deras likhet med vad som kunde vara en gudstro. Förutsatt att transhumanismens 
idéer får genomslag (eller oberoende av, om man har en ödestro), anser 
transhumanisterna att framtiden kommer att vara utopisk (Bostrom 2005). Men 
den transhumanistiska idén om människans ohejdade förnuft utgör inte en 
överdrivet stabil grund för en framtida utopi. Att enbart förespråka human 
enhancement, en forskning utan reglering och en optimistisk inställning och på 
den principen förutspå en utopi är riskabelt och inte helt tillförlitligt.  

Genom att kartlägga de idéer som ideologin förespråkar, kommer man till 
slutsatsen att ideologin riskerar att underminera sig själv genom att avsäga sig all 
form av känslobaserad tro men ändå tyckas framhålla ett antal religiösa element. 
Det första elementet kan sägas vara den tidigare nämnda idén om – eller tron på – 
kroppens förtryck av människans vilja. De fysiska och psykiska begränsningarna 
hindrar individen från att nå sin fulla potential. Genom teknologin ska 
människorna räddas från sin hämmande situation. Ett annat element är idén om 
strävandet efter ett evigt liv; tanken om- och längtan efter ett evigt liv är månne 
mänsklig, men eftersom transhumanisterna inte vidare definierar hur eller varför 
människan strävar och samtidig avfärdar religiösa argument i den biopolitiska 
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debatten, riskerar bilden av transhumanisterna att utmålas som i brist på 
självdistans. Metafysiska idéer och påståenden, vare sig det gäller teknologin, 
livet eller en Gud, är aldrig empiriskt hållbara.  

4.4.4 Risken med framsteg 

Kanske på grund av problematiken i risken för att den transhumanistiska idéläran 
ska ta sig religiösa former i teknologins namn, har ideologin under de senaste åren 
tagit en diskret vändning åt det teknoprogressivistiska hållet. 
Teknoprogressivismen som nämndes i början av kapitlet om transhumanism, är en 
inriktning på transhumanismen som delar en idégrund med- men tenderar att inte 
vara fullt så radikal som den liberala transhumanismen. Anledningen till den 
idémässiga omvärderingen kan i stort förklaras av att de transhumanistiska 
aktörerna ville framstå som mer vetenskapliga: under 90-talet framstod ideologin 
mest som en samling av framtidsoptimister med intresse av science fiction 
(Hughes 2010). I dagsläget har transhumanisterna tonat ner de förut så 
optimistiska idéerna om människans förmåga och strävande och om teknologins 
möjligheter och värde, allt oftare erkänner man istället att just den efterlängtade 
posthumanismen inte enbart för med sig gynnsamhet, utan även problem (ibid.). 
En förskjutning har gradvis skett, från den rena liberala transhumanismen till vad 
som kallas democratic transhumanism, eller alltså teknoprogressivism. 
Teknoprogressivismens kanske viktigaste bidrag till transhumanismen är ett 
problematiserande av de politiska och etiska frågor som vi kommer att ställas 
inför då biotekniken och vetenskapen gör framsteg. Den transhumanistiska 
deklarationen som först publicerades år 1998 modifierades och gavs på nytt ut år 
2002 (Ibid.). Förändringarna i deklarationen innebar en viss nedtoning av de mer 
extrema, framstegsoptimistiska klausulerna och en tydligare betoning på 
medvetenhet om framtida risker och förebyggande mål. Nu framhävs behovet av 
en aktiv diskussion beträffande utvecklandet av juridiska och ekonomiska 
resurser, för att så långt som möjligt förminska eller helt förebygga de faror och 
fallgropar som kan komma att drabba mänskligheten då den träder in i den nya, 
posthumana eran (Alaniz 2008 s 4). Men det är alltså inte tal om någon typ av 
förbud mot, utan snarare ett omhändertagande av forskningen och vetenskapen. 
Man erkänner problemet, men hyser åsikten att problem alltid uppstått och uppstår 
och att de genom rätt handlande kan lösas – människan kan klara av att 
överkomma till och med de hinder hon satt upp för sig själv. 

Teknoprogressivismen kan alltså i stort sägas vara den avdelning inom 
transhumanismen som är inriktad på riskhantering. Vid välkomnandet av ny 
teknologi och vetenskap, en posthuman era, antas även att vissa risker måste tas 
itu med. En sådan risk är den existentiella. Existentiella risker innebär sådant som 
innefattas av biopolitiken som kan komma att hota mänsklighetens fortsatta 
existens (Bostrom 2009 s 9). Här understryks vikten av att inte bortse från att 
forskningens framsteg kan hamna i fel händer eller att nya biotekniska och 
biomedicinska skapelser kommer att uppträda på oväntat sätt. Hos 
teknoprogressivisten bör riskhanteringen genomföras med betoning på 
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förutseende och förebyggande, snarare än att genom förbud förhindra. 
Teknoprogressivismen sätter sin tilltro till forskningen, tilltro till en idé om att 
man med god, fortsatt forskning kan övervinna tidigare forskning med dåliga 
resultat. Fortfarande kan vi alltså återknyta till den optimistiska människosynen 
samt den linjära historiesynen. 

4.4.5 Nyttan 

Trots en viss skillnad i värdepremisser har både den demokratiska och den mer 
radikala transhumanismen en tydlig förankring i liberalismen. Tydligt är att man 
sätter individen och hennes rätt att välja vad hon vill göra med sin egen kropp 
främst. Frihetstanken inom transhumanismen innebär således att frihet definieras 
såsom frihet att välja. Individens frihet är mer betydelsefull än någon form av 
kollektiv gemenskap.  
 

” The right to freedom and life imply a right to one’s body. If we 
have a right to live and be free, but our bodies are not free, then the 
other rights become irrelevant. ” (Sandberg 2001) 

 
I den transhumanistiska ideologin underordnas allt annat individen – även de 
negativa aspekter som en bioteknologisk revolution kan komma att föra med sig 
anses försumbara så länge individens frihet upprätthålls.  De mer radikala 
transhumanistiska idéerna hyser ingen önskan om ett upprätthållande av ett 
jämlikt samhälle, bortsett från juridisk jämlikhet. Den liberala radikala 
transhumanismens inställning till bioteknologisk utveckling är ödesmättad, den 
bioteknologiska revolutionen ses som i stort okontrollerbar och alla försök till 
statligt reglerande av forskning kommer att leda till negativa konsekvenser 
(”Technological Risks” 2009).  

Individens rätt till frihet att välja och rätt till human enhancement härleds alltså 
ur den transhumanistiska frihetstanken. I ett samhälle med reglerad forskning och 
begränsade möjligheter att på bioteknologisk och biomedicinsk väg modifiera sin 
kropp, är individen inte fri. Då är det inte heller ett mångfaldigt samhälle.  

 
”Morphological freedom. Subversive. Anarchist. No doubt. But also 
novelty inducing, educational, stimulating, a species of freedom and a 
source of diversity. The importance of the freedom in morphological 
freedom is its ability to generate biological and cultural diversity.” 
(Bradshaw 2009) 
 

Vid den återkommande frågan om hur man bör bena upp i den mänskliga 
morfologins möjligheter, ställer sig transhumanismen – sin liberala hållning 
trogen – öppen för allt. Inte bara sådana intrinsic benefits enhancements som 
gäller hälsofrämjande eller möjligen mentala förbättringar godtas, utan även de 
mer kritiserade positional enhancements. Detta beror på att transhumanisterna ser 
det som omöjligt att på ett rationellt sätt skilja på vad som kunde räknas som 
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modifikationer i hälsofrämjande syfte och modifikationer som enbart är 
”kosmetiska” (Polyakov 2008).15  

Att transhumanismen frånsäger sig förbud mot bioteknologisk och annan 
biorelaterad forskning är inte enbart baserat på idén om individens rätt att välja. 
Ideologin hyser även tanken om att de största vinsterna och fördelarna i framtiden 
kommer att komma från vetenskapen (Bostrom 2005 s 5). Bioteknologin är 
således för vinstgivande för att hindras på grund av några enstaka riskmöjligheter. 
Nyttomaximeringen och maximeringen av lycka är drag i den transhumanistiska 
idéläran som gör den utilitaristisk. ”Största möjliga lycka åt största möjliga antal” 
lyder devisen som transhumanismen lånat från Jeremy Bentham (Nordin 2003 s 
472). Ett inom ideologin vanligt förekommande moment är en slags försök till 
kalkyl av eventuella vinster som en viss typ av biopolitisk implikation. 

 
”People’s freedom to innovate technologically is highly valuable, even 
critical, to humanity.   This implies a range of responsibilities for those 
considering whether and how to develop, deploy, or restrict new 
technologies. […] Account for the costs of restrictions and lost 
opportunities as fully as direct effects. Favor measures […] that have 
the highest payoff relative to their costs.” (More 2005) 

 
Några klassiska kritiska invändningar mot utilitarismen kan göras även i det 
transhumanistiska fallet: För det första är lycka svårt att mäta – för att komma 
fram till vad som skulle vara den maximala lyckostrategin krävs även en 
jämförelse mellan olika människors lycka och välbefinnande. Uppskattning av 
mängd lycka är en svår sak. För det andra har bl.a. John Rawls starkt kritiserat 
utilitarismen för att inte respektera individen, utan enbart fokusera på den 
sammanlagda nyttan eller lycka i samhället (Nordin 2003 s 581). Om det är frågan 
om lyckomaximering behöver man inte fästa större vikt vid en enskild aktör. Så 
vad, mera exakt, skulle egentligen nyttan innebära vid frågan om en oreglerad 
möjlighet till human enhancement? Att försvara en sådan möjlighet med argument 
som att vi skulle bli ”bättre”, eller ”lyckligare”, är i den mån det är vaga 
värdepremisser som är svåra att mäta inte idealiskt ur idésynpunkt.  

4.4.6 Avrundning av transhumanismen 

Transhumanismen är en mindre och mer reaktionär ideologi inom biopolitiken. 
Där biokonservatismen samlar upp alla de olika politiska grupperingar som av en 
eller annan anledning misstror teknologins och biomedicinens möjligheter för 

                                                                                                                                                   
 

15 Antag exempelvis att en person har en fullt fungerande och frisk, men mycket ful näsa. Personen 
i fråga är deprimerad över nästan och vill förändra den. Skulle det då fattas som en hälsofrämjande 
modifiering av individens kropp, eller enbart en kosmetisk? Personen med näsan kan ju, i egentlig 
mening, sägas vara både sjuk och frisk. Allt beror på hur man bedömer individens hälsa, fysiskt 
och mentalt. Frågan kan göras djupare genom att vidare tala om enhancements som rör intelligens, 
styrka, genetiskt designade barn, osv.  
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mänskligheten, tycks transhumanismen istället samla en mer specifik skara av 
framstegsoptimister. Även om både feministiska och kristna inriktningar finns, är 
ideologin inte i närheten av att vara så omfattande som biokonservatismen. 
Däremot finns tydliga idéer och mål i transhumanismens idélära: en optimistisk 
människosyn, en linjär historiesyn samt ett positivt frihetsbegrepp som innebär 
rätten till frihet att välja. Vidare har vi sett att det tycks föreligga vissa 
motsättningar transhumanisterna emellan: Parallellt med den allt mer rådande 
demokratiska transhumanistiska ideologien existerar fortfarande en radikalare 
liberal form av transhumanism, som inte erkänner de eventuella negativa 
effekterna av en bioteknologisk revolution på mänskligheten, eller snarare inte vill 
ta hänsyn till dem, eftersom de främst är inriktade på individens möjlighet att 
förverkliga sig själv genom teknologin och dessutom antar en slags ödestro 
gällande den kommande posthumana eran.  
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5 Slutsats 

I analysen har jag kartlagt de övergripande idéer som förekommer i de 
biopolitiska ideologierna. Vidare har jag argumenterat för hur dessa idéer kan 
sättas i en historisk kontext och således förstås bättre. Slutligen har jag genomfört 
en kritisk idéanalys av idélärornas innehåll, genom att bland annat genomföra 
hållbarhetsprövningar och söka efter förekomsten av metafysiska idéargument, 
motsägelsefullhet och myter.  

Sammantaget har jag av analysen dragit slutsatsen att de båda ideologierna 
kan sägas utgöra intressanta exempel på nya politiska rörelser som trots sin 
modernitet återspeglar idéhistorien. Idélärorna ger uttryck för tydliga 
värdeomdömen, ofta av laddad natur, men ibland även med en metafysisk 
karaktär. Jag har i analysen visat hur några utav de förekommande idéerna kan 
kritiseras för att ej vara hållbara, baserat på kravet på motsägelsefrihet och 
möjlighet till empirisk prövning. Både biokonservatismen och transhumanismen 
visade sig till en del utgöras av idéer om en högre makt, eller kraft. Det blev 
särskilt intressant då detta framkom i analysen av transhumanismen, eftersom en 
utav dess främsta idégrunder handlar om vikten av rationalitet och logik och ett 
förkastande av ett tros- och känslobaserat tänkande. Vid analysen av 
biokonservatismen har jag visat att ideologin utgörs av en mängd olika politiska 
grupperingar som i traditionell politisk mening inte delar åsikter. Detta kan 
förklaras som att biopolitiken har givit upphov till en helt ny form av politisk 
gruppering. Min analys enligt Herbert Tingstens metod av mytbildningen inom 
biokonservatismen utgör ett viktigt idékritiskt moment; då förekomsten av en myt 
– i det här fallet myten om livet - kunde påvisas innebär det att jag kunnat fastslå 
att biokonservatismen som ideologi innehåller ett visst mått av orimlighet. Vidare 
har jag visat på en liknelse mellan dagens nutida biopolitiska debatt och den 
demokratidebatt som förekom i början av förra seklet. Den observationen kan 
sägas ha gjorts till transhumanismens fördel.  

I den mån en kritisk idéanalys tillåter, anser jag mig kunna dra slutsatsen att de 
båda politiska ideologierna, biokonservatismen och transhumanismen, kan sägas 
ha både starka sidor och svaga. På alla de plan där ideologierna riskerar att sväva 
ut på alltför metafysiska plan bör man se över och tydligare definiera de värden 
och verklighetsomdömen man ger uttryck för – detta för att förstärka 
ideologiernas trovärdighet. Att biopolitiken rör frågor av ofta etiskt värdeladdat 
slag, gör att rimliga och logiska argument och idéer blir än viktigare.  
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