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I tidningarna har vi under de senaste åren kunnat läsa rubriker som: ”Åsa ope- 
rerade bort sina friska bröst” (Södergren 1998) ”Jag offrade mina friska bröst 
för att slippa cancer” (Nordin 1999) och ”Friska bröst opereras bort” (Romare 
1996). Dessa artiklar och många andra handlar om kvinnor med ärftliga anlag 
för bröstcancer som låtit operera bort brösten för att undvika att utveckla sjuk
domen. Frågor som inställer sig är hur läkarna kan vara ”säkra” på att ett så 
radikalt ingrepp är en riktig eller ens rimlig åtgärd, och hur de berörda kvinnor
na kan ”gå med p å” operation. Det är om risk för bröstcancer, förebyggande 
kirurgi och den genetiska rådgivning som föregår dessa operationer som denna 
artikel handlar om.

Utvecklandet av metoder för att förebygga sjukdomar är idag en av den medi
cinska forskningens stora verksamhetsområden. Hjärt-kärlsjukdomar kan före
byggas med hjälp av rökstopp och blodfettssänkande mediciner och benskörhet 
hos kvinnor genom utbredd användning av östrogenbehandling, för att nämna 
några exempel på preventionsområden. Inom den genetiska forskningen har det 
under de senaste 10-20 åren rönts stora framgångar vad gäller att finna isolera
de, biomedicinska orsaksförklaringar till ärftliga sjukdomar som Huntingtons 
sjukdom (s k danssjuka), blödarsjuka, cystisk fibros och ett flertal cancerformer. 
I takt med denna utveckling har nya, sedan tidigare oprövade situationer upp
kommit. N är man menar sig ha tekniska möjligheter att inte bara diagnostisera 
utan även förutse vissa sjukdomar uppkommer genast frågan om hur man kan 
förhindra att de överhuvudtaget uppstår. Vad gäller den ärftliga formen av bröst
cancer1, är ett sätt att mildra konsekvenserna av sjukdomen att erbjuda kvinnor
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med konstaterad genetisk disposition täta kontroller och mammografi. En annan 
strategi som används sedan några år tillbaka är, som vi sett av tidningsrubriker
na ovan, att operera bort brösten, s.k. preventiv mastektomi. Om kvinnan i sam
råd med en genetisk rådgivare bestämmer sig för detta ingrepp, utförs det i 
samarbete med plastikkirurg, så att omedelbar bröstrekonstruktion utförs vid ett 
och samma tillfälle (Iselius m fl 1995).

Genetisk rådgivning söks i det här sammanhanget av kvinnor med flera nära 
släktingar som insjuknat i bröstcancer. De har därmed skäl att misstänka att de 
har arvsanlag för sjukdomen, och kan erhålla rådgivning på särskilda m ottag
ningar vid något av landets sex regionsjukhus. Vid mottagningen görs en släkta- 
namnes (sjukdomshistoria) för upprättandet av ett släktträd. Därefter inhämtas 
information om insjuknade släktingar via journaler samt blodprov från en 
insjuknad släkting för anlagsdiagnostiken. Detta kan sammantaget kräva flera 
besök på mottagningen. Slutligen meddelas kvinnan resultatet vid ett särskilt 
besök med en genetisk rådgivare. Då anlagsdiagnostiken resulterar i att det kon
stateras att kvinnan är ”bärare av” den aktuella gendefekten, beräknas livstids
risken för insjuknande i bröstcancer till 80-90 procent (Borg & Olsson 1996).

Beräkningen av risk är i detta liksom i andra sjukdomsförebyggande sam
manhang central. Legitimiteten hos företeelsen preventiv mastektomi kan sägas 
vila på ett antagande om hög risk. Konstruktioner av risk och utövandet av pre
vention är företeelser som går hand i hand, det ena förutsätter det andra (Beck 
1992:34). Syftet med denna artikel är dels att belysa hur risken att insjukna i 
ärftlig bröstcancer framställs inom en medicinsk respektive lekmannadiskurs, 
dels att utröna om och på vilket sätt samhällsvetenskapliga teorier om risk kan 
öka förståelsen för fenomenet genetisk rådgivning som sådant. Det empiriska 
material som analysen bygger på, består företrädesvis av artiklar hämtade från 
dagspress, veckopress och medicinska tidsskrifter. I urvalet ingår artiklar ur 
skandinaviska medicinska tidsskrifter och andra texter om bröstcancer och pre
vention riktade till läkare (t ex vårdprogram från olika regionsjukhus). Jag har 
valt att använda artiklar skrivna 1995 eller senare, då den första bröstcancerge
nen isolerades strax innan och det följaktligen skrevs en del under den tidsperi
oden (se Miki m fl 1994). För att fånga det andra perspektivet har jag häm tat 
artiklar ur dagspress och veckopress under samma tidsperiod (1995-1999). 
Urvalet har i båda fall skett genom sedvanlig artikelsökning2. Min ambition är 
att genomgående anlägga ett konstruktivistiskt perspektiv på problemet. Detta
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främst för att det medicinska materialet är så uttalat präglat av föreställningar 
om olika ontologiska ”sanningar” . Även de nyhetsartiklar och liknande som 
ingår kan sägas vara fyllda med medicinska, diskursiva sanningar (jfr Bakshi 
2000). ”Avslöjandet” av dessa förgivettagna antaganden blir ett metodologiskt 
grepp för att uppnå syftet med artikeln. Efter detta inledande avsnitt, följer en 
genomgång av framställningen av genetisk risk i de medicinska artiklarna, varef
ter en jämförelse görs med hur risk kan sägas förstås ur kvinnornas perspektiv. 
Risk problematiseras ur de olika perspektiven parallellt med att riskteoriernas 
relevans diskuteras. Slutligen avhandlas frågan om hur relationen mellan risk och 
kön kan förstås i denna kontext.

Objektiv risk?
De medicinska artiklar som här analyseras, kommer främst från svenska (eller 
motsvarande danska och norska) Läkartidningen, som är en branschtidskrift för 
läkare. Aktörerna är således läkare och det är deras egen framställning av gene
tisk rådgivning som står i fokus. I tidskriften ingår flera olika genrer (debattartik
lar, ledare, reportage), men de artiklar som i det följande kommer att omnämnas 
tillhör kategorin vetenskapliga artiklar. Texterna är formellt hållna, ”to rra” och 
utan explicita personliga kommentarer. Språket är exkluderande, i den mening att 
de innehåller medicinska fackord som inte förklaras (jfr Bakshi 2000:135).

I detta avsnitt kommer jag att analysera hur risk kalkyleras och används i det 
medicinska materialet, samt argumentera för att denna riskkalkyl kan sägas ute
sluta en diskussion om risken att opereras i ”onödan” . I de medicinska texterna 
förs en omfattande diskussion om risken att insjukna i bröstcancer relaterat till 
om kvinnan är ”bärare” av anlag eller ej. Detta är en på alla sätt förståelig stånd
punkt, då hela tankekonstruktionen bakom primär prevention vilar på antagan
det att det finns en definierad sjukdom som vill undvikas genom individuellt 
baserad intervention. För att denna strategi ska vara meningsfull, krävs en miss
tanke om sjukdomsgenomslag. Men det är inte nog med att konstatera att denna 
misstanke existerar, det måste också vara möjligt att uttala sig om hur stor miss
tanken är; det görs en riskbedömning. Denna kalkyl utförs i fallet familjär bröst
cancer på basis av studier i huvudsak genomförda utanför Skandinavien och som 
bygger på statistiska data (se t ex Easton m fl 1995).

Hur framställs då denna riskberäkning eller kalkyl i de medicinska texterna? 
I en artikel ur en dansk tidskrift för läkare, som kan sägas vara typisk för dis
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kursen, görs skillnad mellan låg, moderat-, högriskpersoner och genbärare 
(Gerdes m fl 1998:1148). De åtgärder som förordas är relaterade till vilken risk- 
population ( d v s  vilken av dessa kategorier) man menar att kvinnan tillhör, men 
också till ålder. Till högriskgruppen räknas kvinnor vilka antas ha ärftlig dispo
sition. De har genetiska defekter, som ännu inte kunnat identifieras (det handlar 
alltså enligt författarna om idag ej kända ”bröstcancergener” ). ”Högriskperson
erna” har uppskattningsvis 40-100% risk att drabbas av bröstcancer under sin 
livstid. Endast ”genbärarna”, d v s de kvinnor där någon av de kända bröstcan
cergenerna konstaterats, erbjuds enligt artikeln profylaktisk mastektomi (Ibid.). 
Ett annat typiskt genreexempel är häm tat ur svenska Läkartidningen. En liknan
de indelning används och där skiljer man mellan: Kvinnor från familjer med ärft
lig bröstcancer eller bröst-ovarialcancersyndrom3 (50% risk), kvinnor med två 
nära släktingar med bröstcancer (30 - 40% risk), kvinnor med en nära släkting 
med bröstcancer (20% risk) samt ”BRCA1 bärare” (80% risk) (Iselius m fl 
1995:271 ).4 Enligt artikeln erbjuds alla kvinnor, utom de tillhörande den grupp 
med lägsta beräknade risken, förebyggande kirurgi. Denna skillnad i praktik kan 
tyckas vara anmärkningsvärd i sig. Vad betyder det att man är så mycket ”gene
rösare” med operationer på Karolinska sjukhuset än vad man är vid Odense 
Universitetshospital? Riskbedömningen är ju i stort sett överensstämmande.5 
Detta är i sig intressant och exemplifierar hur olika praxis kan bli följden av en 
likvärdig riskkalkyl, med andra ord att riskdiskursen får olika kliniska tolkning
ar eller innebörder (eller tvärtom). Min tolkning är att detta exempel indikerar 
förekomsten av ett ”glapp” eller en spänning mellan den professionella fram
ställningen av en enhetlig riskdiskurs, och en klinisk tillämpning där flera tolk
ningar och praktiker ges utrymme.

För att ta ett andra och talande exempel på riskberäkning, kommer jag här att 
återge en tabell i dess helhet. Tabellen är hämtad ur en antologi om bröstcancer 
riktad till läkare och avser ”den kumulativa risken för bröstcancer hos kvinnor i 
västvärlden generellt, och hos kvinnor som är bärare av en konstitutionell 
BRC A1-mutation ” .
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Tabell Den ackumulerade risken för bröstcancer vid olika åldrar

Ålder Generella Populationen BRCA1 mutations-bärare

40 år 0.5% 16%

45 år 1% 42%

50 år 2% 59%

55 år 3% 72%

60 år 4% 77%

65 år 6% 80%

70 år 7% 82%

75 år 9% 84%

80 år 10% 86%

Källa: Borg & Olsson 1996:31

Det är med en anmärkningsvärd statistisk precision som risken att insjukna 
framställs i ovanstående tabell, en tabell som i en annan text avbildas i stort sett 
på identiskt sätt, med ett viktigt undantag. M utationsbärarna innefattar förutom 
BRCA1 även BRCA2 (Vårdprogram för bröstcancer 1997:11). M an menar i arti
keln att “risken att insjukna respektive penetransen (genomslagskraften, min 
anm.) för bröstcancer antas vara lika för BRCA1 och BRCA2 men aktuella data 
kan antyda att penetransen är något lägre för BRCA2.” (Ibid) Dessutom beräk
nas risken för en 65-årig genomsnittskvinna till fyra procent, att jämföra med sex 
procent i tabellen ovan. Detta exempel och ovan nämnda skillnader i praxis mel
lan olika sjukhus visar att risken att insjukna framställs och tolkas olika, något 
som jag menar antyder vissa ”sprickor” i diskursen. Det är för övrigt i stort sett 
den enda spricka som kan uttydas. I de analyserade texterna förs inte heller 
någon inomvetenskaplig debatt kring riskkalkylernas tillförlitlighet, en fråga jag 
kommer att återkomma till längre fram.

Något annat som inte alls diskuteras i materialet är möjligheten att operatio
nen görs ”i onödan”. Enligt logikens ordning borde det finnas åtminstone en 20- 
procentig risk att operationen utförs utan någon som helst (medicinsk) funktion. 
En viss försiktighet framförs visserligen i ett vårdprogram för bröstcancer, där 
författaren menar att det inte finns några randomiserade studier att luta sig mot 
när det gäller nyttan av preventiv mastektomi. Detta tolkar jag ändå inte som ett
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starkt motargument, då ett flertal argument för profylaktiska operationer däref
ter radas upp. Det framförs t ex att studier har visat att screeningsmetoder ej haft 
önskad effekt, framförallt vad gäller unga kvinnor. Dessutom säger författaren 
att tidigare företagna profylaktiska operationer ”ej lett till osedvanligt mycket 
cancer” . Ett tredje argument rör bröstets storlek, ju mindre bröstkörtelvävnad, 
ju mindre risk för cancer. H är finns jämförande studier företagna mellan män 
och kvinnor, höger och vänster bröst och kvinnor från Japan och Holland 
(Vårdprogram för bröstcancer 1997:12). I övrigt omnämns risken att operera i 
”onödan” inte alls, den diskussionen är frånvarande. Sammanfattningsvis kan 
sägas att det är slående med vilken precision författarna menar att det är möjligt 
att beräkna risken att drabbas av sjukdomen. Det är min tolkning att risk ur det 
medicinska perspektivet förstås som objektiv, statistiskt m ätbar och precis. Det 
är dessutom en utomordentligt hög risk man laborerar med. Sannolikheten för 
kvinnor med genetisk defekt att insjukna i ett livsloppsperspektiv beräknas till 
mellan 80 och 90 procent. Konstruktionen av risk ur ett läkarperspektiv kan 
sägas vila på framförallt två dimensioner eller byggstenar; statistisk sannolikhet 
för sjukdomsgenomslag och ålder.

Sannolikhet och förutsägelse
I föregående avsnitt som behandlat risk och riskkonstruktion ur ett medicinskt 
perspektiv, har några aspekter framkommit som jag vill belysa ytterligare. En 
iakttagelse som kräver förklaring är hur man inom den medicinska diskursen kan 
vara så rörande enig om riskberäkningens tillförlitlighet. I läkarartiklarna förs 
inte någon inomvetenskaplig debatt eller ifrågasättande av de data som ligger till 
grund för denna kalkyl. Det verkar istället råda i det närmaste total konsensus 
kring denna konstruktion.6 Ett möjligt undantag utgörs dock av en artikel, till
hörande genren reportage, i Läkartidningen där författaren menar att vi har att 
göra med en rad olika genetiska mutationer av vilka vi endast känner till en bråk
del. Därför, menar författaren, är det svårt att generalisera data från olika släk
ten; ”olika mutationer ger olika risk och att man har stor hjälp av släktanamne- 
sen för att bedöma vilken risk som kan förknippas med varje enskild m utation” 
(Nordenskjöld 1999:3395). Det är här inte själva riskberäkningen i sig och dess 
förmodade precision som författaren vänder sig mot, utan han förordar en mer 
flexibel och individuell riskkalkyl. Detta undantag till trots; vadan denna säker
het och enighet är en fråga som inställer sig. Riskkalkylen tenderar att hanteras

s o c io lo g is k  fo r s k n in g  1 /2001  3 7



T ora H o lm b e rg

som ett ting eller en ”fetisch” vilken återskapas i text efter text.7 Är det så att 
man inom det naturvetenskapliga paradigmet enligt en logisk empirisk tradition, 
uppfattar fakta som ”den sanna” så länge de inte falsifierats? Är det möjligen 
därför som en så hög sannolikhet används och cirkulerar mellan olika texter, 
trots att studier visat att sannolikheten möjligen kan vara lägre? Eller är svaret 
att man för att skapa och upprätthålla professionell trovärdighet måste vårda en 
enad front?

Problemet med ”den osynliga risken” för onödiga operationer och det till 
synes okritiska övertagandet av riskkalkylering som förekommer i texterna, kan 
förstås med hjälp av Anthony Giddens och hans modernitetsteori. Han menar att 
det i och med framväxandet av de moderna sociala institutionerna, upprättats en 
balans mellan tillit och risk, mellan säkerhet och fara (Giddens 1996:104). Det 
är i spänningsfältet mellan ytterligheterna tillit och risk som känslan av säkerhet 
blir till. Förekomsten av risk, menar Giddens, behöver inte förutsätta en medve
tenhet om att fara föreligger. Därmed skiljer han mellan objektiv risk (som t ex 
globalisering medförande intensifiering och ökad utbredning av risk) och varse- 
bliven risk (mycket spridd medvetenhet och medvetenhet om risker i sig) (Ibid: 
119). Den andra delen av begreppsparet, tillit, definieras som: ”Förtroende för 
en persons eller ett systems pålitlighet med hänsyn till en given mängd händelser 
eller resultat av händelser, där detta förtroende uttrycker en förtröstan om per
sonens redlighet eller kärlek eller om vissa abstrakta principers riktighet (teknisk 
kunskap)” (Ibid: 40). Jag menar att det är möjligt att analysera läkarnas per
spektiv i detta sammanhang genom att förstå deras position som knuten till de 
abstrakta system eller expertsystem Giddens talar om. Upprätthållandet av 
denna position kräver en fast och tillitsvärdig framtoning, en anda av ”vi vet vad 
vi gör” . Samtidigt är de genetiska rådgivarna själva beroende av att upprätthål
la tilliten till det egna systemet, den ordning som de ingår i. De kan därmed sägas 
balansera på en tråd mellan risk och tillit, där utkomsten blir en konstruktion av 
säkerhet.

En annan aspekt av riskkalkyler i det medicinska materialet gäller överföring
en av statistisk populationsbaserad och precist beräknad, d v s  “objektiv”, risk 
på en enskild individ, något som jag menar är problematiskt (Jfr Ewald i 
Hugemark 1994, Kemp 1991). En orsak därtill är det som inom samhällsveten
skaplig forskning brukar benämnas nivåproblematiken. Det är behäftat med en 
rad problem att göra överföringar från en analysnivå till en annan, och min tolk
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ning är att det i överföringen av en riskkalkyl baserad på populationsbaserad sta
tistik till den enskilda kvinnan, sker ett slags logiskt ”felslut” . I stället för att säga 
att i en grupp av individer med liknande genetisk konstitution som den berörda 
kvinnan har ungefär 80 procent fått bröstcancer, är det budskap som förmedlas 
att den enskilda kvinnan har 80 procents risk att få denna cancerform, vilket får 
en innebörd som skiljer sig betydligt från den första.8 Dessutom är det av vikt att 
påpeka det kanske triviala i att det handlar om kalkylerande av kumulativ san
nolikhet, d v s  beräknat över individens hela livstid, och inte om sannolikhet i ett 
specifikt ögonblick. Inte ens mycket gamla kvinnor kan sägas ha så hög sanno
likhet att drabbas. Vi dör alla av en eller annan anledning och vissa dör av bröst
cancer (cirka en femtedel av alla som får diagnosen dör av sin sjukdom). Ingen 
kan heller med säkerhet förutse när vi kommer att dö eller av vad.9

Ett annat sätt att förstå ovan nämnda nivåproblematik, är att skilja mellan 
”den probabilistic expectation” och ”den frequency expectation” d v s  mellan 
vad som är att betrakta som en rimlig sannolikhet och vad som är förutsägelser 
om framtiden (Kenen 1994:54). Denna distinktion är möjligen självklar och lätt
begriplig för läkarsamhället, men för lekmannen (i det här fallet lekkvinnan) är 
det svårare. En rimlig tolkning av varför risken att opereras i ”onödan” den inte 
omnämns i de medicinska artiklarna är att det härrör från denna sammanbland
ning och utsuddande av distinktionen mellan sannolikhet och prediktion. Det är 
i det här sammanhanget extra intressant att notera, att i engelskspråkiga texter 
används ibland termen ”predictive tests” om genetiska tester, man talar redan i 
benämningen av testen om att syftet är förutsägelse.10

Ett annat sätt att förstå ovan nämnda distinktion erbjuds av den tyska socio
logen Ulrich Beck. Han har i sitt modernitetskritiska teoribygge visat att risk är 
ett systematiskt sätt att hantera faror och osäkerhet inducerad av moderniteten 
själv (Beck 1992:21). Risk avser en framtida komponent, något som ännu inte 
inträffat men som är hotande. Genom hotet blir risken verklig i förväg, riskens 
kärna kommer att hamna i nutiden i stället för i framtiden. Den blir en prognos 
vilken framtvingar och legitimerar preventiva handlingar:

In the risk society, the past loses the power to determine the present. Its place is taken by the futu

re, thus, something non-existent, invented, fictive as the "cause" of current experience and action. 

We become active today in order to prevent, alleviate or take precautions against the problems 

and crises of tom orrow and the day after tom orrow  - or not to do so. (Ibid: 34)
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Riskbegreppet kan alltså ses som nära sammanflätat med prevention, det ena 
förutsätter det andra. Beck hävdar vidare att hur risk konstrueras i ett samhälle 
varierar med rådande värderingar och intressen hos inblandade parter. Därmed 
är även m aktstrukturer intressanta att studera för att förstå hur risk konstrueras 
vid en specifik kulturell och historisk kontext. Detta riskbegrepp kan för mitt 
syfte kritiseras för att vara alltför allmänt. Becks studieobjekt är risksamhället i 
vid mening och hans intresse rör framförallt makrostrukturer, varför hans för
ståelse av risk inte helt enkelt kan överföras till min analys. En av många förde
lar som Becks definition av risk har är dock, förutom hans tydliga maktperspek
tiv (något jag kommer att återkomma till senare), hans förståelse av risk som en 
konstruktion vilken innefattar en framtida komponent. Detta ringar in en stor 
del av problematiken som framkom tidigare och som jag talade om som distink
tionen mellan sannolikhet och förutsägelse. Med Becks riskbegrepp skulle kunna 
hävdas att denna analytiska distinktion inte är fruktbar, utan att risk istället inne
fattar både sannolikhet och förutsägelse eller prediktion. Jag menar att risk, i 
denna kontext, kan analyseras som en kulturellt konstruerad förutsägelse om 
framtiden, vilken förläggs i nutid genom genetisk rådgivning. Kvinnan är så att 
säga predisponerad för bröstcancer och eventuella ”risker med riskkalkyler” dis
kuteras ej.

Sammanfattningsvis har jag argumenterat för att risk ur läkarperspektivet kan 
förstås som sannolikhetsberäkningar och förutsägelser om framtiden. Risken 
framställs utifrån ett par, tre dimensioner: ”Genbärare” eller ej, genomslag och 
möjligen också ålder. Sannolikhetsberäkningen följer en enkel form av rationali
tet, där den procentsats man enats om som ”sann” får utgöra en måttstock för 
risken att insjukna hos den enskilda kvinnan. Jag har också argumenterat för att 
riskkalkyler som ett sätt att hantera framtida fara, i sig skapad eller producerad 
genom den genetiska forskningen, ökar förståelsen för fenomenet mer än en ana
lytisk distinktion mellan sannolikhet och förutsägelse.

Högriskindivider och mutationsbärare
Det har hittills framkommit att den genetiska risken för bröstcancer i en medi
cinsk diskurs framställs som hög, objektiv och precis. Jag vill i det följande för
djupa analysen och diskutera några underliggande antaganden om den för råd
givning sökande kvinnan, antaganden som jag menar går hand i hand med denna 
riskkonstruktion. Följande citat är hämtade ur en kontext där frågor som rör
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genetisk rådgivning och mötet med kvinnorna diskuteras och de är utvalda med 
tanke på att de tydligt illustrerar allmängiltiga drag, de är i en mening ”repre
sentativa” för genren. Det framgår bl a att de kvinnor som söker genetisk råd
givning benämns som sjuka:

N är sedan föräldern friskförklaras kan man avskriva barnen som riskpersoner samtidigt och sluta 

med kontrollerna. (Iselius & Lindblom 1995:1916)

Senare kommer flertalet patienter på remiss. Det stora flertalet har en riskför
höjning, och många får diagnosen familjär cancer av något slag. (Ibid: 1917 min 
kursivering.)

Det är mycket viktigt att patienter/riskindivider informeras/.../ Vetenskapliga studier saknas av unga 

riskpatienter och analogi med undersökningar av äldre patientgrupper är osäker. (Vårdprogram för 

bröstcancer 1997:12 min kursivering)

De kvinnor (och män) som söker genetisk rådgivning för att få utrett om de har 
”defekta” arvsanlag eller ej, omnämns i texterna som patienter, de diagnostise
ras och behandlas. De som konstateras vara utan förhöjd risk friskförklaras. Hög 
genetisk risk framställs och används i texten som en medicinsk diagnos. 
Ytterligare exempel på detta kan ses i en norsk läkartidning, där författarna 
menar att genmutationer av typen BRCA1 och BRCA2 är att betrakta som 
förstadier till bröstcancer, det första steget i en sjukdomsutvecklingskedja:

Det råder i dag enighet om at brystkreft, i likhet med de flesta andra kreftformer, er forårsaket av 

en gradvis akkumulering av genetiske forandringer i cellenes arvemateriale /.../ En undergrupper 

av brystkreftpasientene er baerere av arvelige genfeil, kimbane (germ-like) -mutasjoner, som dis- 

ponerer for sykdomen. Disse individene har allerede ved unnfangelsen startet förste trinn i kreft 

processen. (Anderssen & Börresen-Dale 1998: 2366)

Författarna tycks mena att kvinnor med någon av de kända bröstcancergenmu- 
tationerna ”hoppar över” det första steget i sjukdomsutvecklingen. De är pre- 
disponerade från befruktningsögonblicket. Min tolkning utifrån analysen av de 
medicinska artiklarna är att hög genetisk risk för bröstcancer konstrueras som 
en sjukdomsdiagnos eller ett medicinskt tillstånd (jfr Sachs 1996 &c 1998).11
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Det tillstånd som jag beskrivit kan också förstås som en gråzon av varken sjuk 
eller frisk, ett tillstånd som med den amerikanska sociologen Regina Kenens 
begrepp skulle kunna benämnas at-risk health status. Jag har valt att översätta 
detta begrepp till potentiell sjukdom. Tillståndet skiljer sig från att bara befinna 
sig i riskzonen för en specifik hälsofara, något som alla människor kan sägas 
göra på ett eller annat sätt. Tillståndet potentiellt sjuk medför enligt Kenen på en 
individuell nivå en social position i analogi med Talcott Parsons sick-role, med 
tillhörande beteendemönster och handlingar. Det för även med sig såväl samhäl
leliga som professionella implikationer (Kenen 1996:1546). Kenen anför tre 
olika kriterier för att analysera detta tillstånd och menar att varje sådant kriteri
um var för sig utgörs av ett kontinuum. Det första gäller vägen till giltighet och 
avser huruvida problemet ses som främst socialt eller medicinskt. Det andra gäl
ler förläggandet av tillskriven kausalitet; betraktas orsaken till problemet som 
huvudsakligen miljömässig eller biologisk/kroppslig? Det tredje och sista kriteri
et som hon anför rör graden av individuell kontroll; hög eller låg grad av poten
tiell påverkan (Ibid: 1547). Fördelen är att hennes begrepp kan bidra till förståel
sen av hur konstruktionen av detta tillstånd för med sig en rad konsekvenser för 
individen, läkaren och samhället i stort. Kvinnan förs in i en roll som korre
sponderar med det kulturellt konstruerade tillståndet potentiellt sjuk och för
väntas göra vad hon kan för att undvika den risk för sjukdom hon blivit behäf
tad m ed.12 Läkarna utökar sina professionsgränser bl a genom det påkallade 
behovet av nya yrkeskategorier som genetiska vägledare. På den politiska are
nan, slutligen, minskar intresset för miljöfaktorer och sociala orättvisor som 
möjliga orsaksförklaringar till ohälsa till förmån för biologiskt och medicinskt 
definierade orsaker med genetisk hegemoni som konsekvens (jfr Nelkin & 
Lindee 1995). Denna process kan benämnas genetisering (Hubbard & Wald 
1993:2). Jag har i detta avsnitt argumenterat för att det inom ramen för genetisk 
rådgivning skapats en diagnos för hög genetisk risk, ett tillstånd jag valt att kalla 
potentiellt sjuk. Vad kan då ”objektiva” riskkalkyler och framställningen av 
kvinnan/ mottagaren/ klienten som potentiellt sjuk ha för betydelse för risk sett 
ur deras perspektiv? Det är nu dags att gå över till att diskutera riskkonstruktion 
ur ett lekmannaperspektiv.

Att ta ödet i egna händer - om risk ur kvinnornas perspektiv
För att analysera genetisk risk ur kvinnornas perspektiv, kommer jag i det föl
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jande att ta hjälp dels av tidnings- och tidskriftsartiklar där kvinnor som genom
gått genetisk rådgivning och preventiv kirurgi intervjuats, dels av forskare som 
studerat området. De aktörer som framträder är därmed både de journalister och 
forskare som författat texterna och de kvinnor som citeras. De journalistiska 
artiklarna (både från vecko- och dagspress) har till stora delar en populärmedi- 
cinsk framtoning. Ofta berörs etiska frågor som genetisk integritet och dylikt, 
men frågan om verksamhetens legitimitet i stort ifrågasätts sällan eller aldrig.

De kvinnor som söker genetisk rådgivning kommer oftast från släkter där 
bröstcancer är så vanligt förekommande, att de blivit medvetna om att de löper 
en förhöjd sannolikhet att själva drabbas. I och med att de tar kontakt med gene
tisk rådgivning, söker de svar på om det är en befogad oro de känner eller ej. 
Läkarens besked eller diagnos bli därmed en bekräftelse på något kvinnorna 
redan befarat. Antropologen Lisbeth Sachs har i studien Att leva med risk (1998) 
följt kvinnor genom hela processen, från att de fått besked om genetisk risk till 
en eventuell profylaktisk operation. Oro för att få cancer löper som en röd tråd 
genom kvinnornas berättelser. Denna oro förstärks av erfarenheter av att en nära 
anhörig dött i cancer, eller som en av informanterna uttrycker det: ”Jag vet hur 
fruktansvärt det är att förlora sin mamma som barn, så det är där min oro har 
väckts.” (Sachs 1998:34) I en artikel i tidningen Må Bra citeras Kerstin som talar 
om sin mors och mormors nästan samtidiga bortgång, vilket präglat en stor del 
av hennes vuxna liv såtillvida att hon oroar sig för att hon också ska få bröst
cancer:

-Mina anhörigas död präglade mig hårt och jag funderade egentligen aldrig på om jag skulle 

insjukna, utan snarare när. I nästan tio år umgicks Kerstin med plågsamma tankar om att en dag 

upptäcka en knuta i bröstet. I femton års tid gick hon på regelbundna kontroller som följdes av 

en nervös väntan på provsvar. Beskeden lugnade henne, men bara tillfälligt eftersom hon visste att 

varken mammografi eller kliniska undersökningar är tillförlitliga metoder för att upptäcka bröst

cancer. Hösten 1996 läste Kerstin om en kvinna med liknande erfarenheter som opererade bort 

sina båda bröst för att slippa bli sjuk. Berättelsen grep henne och för första gången insåg Kerstin 

att det fanns ett sätt a tt hantera all den oro och rädsla som besvärade henne. /.../ Jag var 43 år 

när jag bestämde mig (för att opereras, min anm.) och eftersom mamma dog när hon var 50 år 

kände jag att det var ont om tid. (Nordin 1999:19)

Liksom erfarenheter av nära anhörigas död spelar en stor och viktig roll för kvin
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nornas förståelse av risk, verkar det också som att ansvaret för egna barn gör att 
oron för att dö i cancer ökar: ”M an leker inte med en risk på 50-60 % om man 
har små barn som jag”, säger en kvinna i en annan artikel (Haverdahl & 
Karmhed 1995:8). Ingreppet framställs liksom i citatet ovan om Kerstin som en 
slags orosreducerande åtgärd, och risken att opereras i onödan tonas ner:

Jag hade gjort samma sak (genomgått profylaktisk operation, min anm.) även om de bara hade 

kunnat bedöma risken till 60 procent. Jag ville inte behöva oroa mig under resten av livet. (Axlid 

m fl 1998b)

Hellre än att leva med den oro det innebär att ha risken att drabbas av cancer 
hängande över sig resten av livet, och vara potentiellt sjuk, väljer kvinnan att 
opereras. Detta trots att det finns en viss möjlighet att ingreppet görs utan någon 
som helst medicinsk funktion. Oro för bröstcancer som ett viktigt incitament för 
genetisk testning och i förlängningen preventiv kirurgi, är något som bekräftas 
av en kvantitativ studie som genomförts av ett amerikanskt forskarlag (Jacobsen 
m fl 1997). De kom bl a fram till resultatet att majoriteten av de utfrågade kvin
norna menade att vetskapen om att de hade genetisk risk skulle hjälpa dem att 
besluta sig om de skulle genomgå förebyggande operation. Dessutom fanns ett 
tydligt positivt samband mellan påstådd beredvillighet att genomgå genetisk test
ning inom snar framtid och kvinnornas ålder. Något som kan ses som mer intres
sant i sammanhanget, var att det framkom att 45 procent av de tillfrågade 
instämde i påståendet: ”Knowing whether or not I carry the gene would increa
se my sense o f personal control”. En nästan lika stor andel av informanterna 
menade dessutom att vetskapen om de hade ”defekta” gener eller ej, skulle hjäl
pa dem att fatta viktiga beslut i livet, som att gifta sig eller skaffa barn (Ibid: 
462). Dessa påståenden menar jag kan tolkas som uttryck för en föreställning om 
genen som determinerande och ”ödesm ättad” för framtiden. En artikelserie i 
Göteborgsposten tar tydligt fasta på denna föreställning och bär den målande 
titeln ”Ditt öde i ett enkelt blodprov” (Axlid m fl 1998 a-d). En artikel hämtad 
ur Svenska Dagbladet, följer också tydligt samma tema och bär titeln ”N är ödet 
ligger i experternas händer” (Earthy & Sidenbladh 1995:48). En kvinna som 
intervjuas där menar att beslutet för en operation är att ta ödet i egna händer, ett 
sätt att gå emot det som är genetiskt förutbestämt. Det är heller inte vem som 
helst som har förmåga att göra detta, utan en viss typ av personlighet krävs enligt
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informanten:

Det är nog så att kvinnor som väljer att opereras inte tror på ödet. De anser istället att människan

har stora möjligheter att styra sina liv. Istället för att älta och fundera över ödet så gör de något,

de tar de möjligheter som erbjuds. (Ibid.)

Detta tema återkommer i varierande tappningar i flera andra artiklar samt hos 
några informanter i Sachs studie (se t ex Axlid m fl 1998b, Earthy &c Sidenbladh 
1995, Hansson 1996, Nordin 1999). Kvinnor som väljer operation tar ansvar för 
sin egen framtid, de framställs som handlingskraftiga och böjer sig heller inte för 
ödet. De kvinnor som inte vill ”veta” framställs däremot som fatalistiska, orea
listiskt positiva eller bara rädda för sanningen. Även Jacobsens m.fl. undersök
ning (se ovan) kan inordnas under denna framställning, då de implicit menar att 
kvinnor med mer ”positiv balans” i sin beslutsskala är mer benägna att agera (att 
testa sig, genomgå förebyggande kirurgi osv) .  Att besluta sig för att inte gå vida
re är dock också att agera, något som författarna väljer att inte lyfta fram. Jag 
har ovan visat att genetisk information kan förstås som ödesmättad och att kvin
nor som väljer operation framställs som handlingskraftiga och medvetna (i m ot
sats till fatalistiska offer). Detta menar jag kan tolkas som uttryck för genetisk 
symbolik eller den kulturella genen.13 Information om arvsmassan som predik- 
tion om framtiden hjälper kvinnan att fatta medvetna val att undgå sitt öde, en 
förestående sjukdom och eventuell för tidig död, något som enligt min tolkning 
är en viktig ingrediens i konstruktionen av risk ur kvinnornas perspektiv.

En annan komponent som kan tillmätas betydelse är förekomsten av tilltro till 
den medicinska diskursen. Det kan tyckas trivialt, men det är av vikt att disku
tera hur något som inte kan ses eller erfaras, i det här fallet en genetisk ”defekt”, 
överhuvudtaget kan tillmätas så stor betydelse att den enskilda kvinnan till och 
med kan tänka sig att operera bort sina bröst. Detta skulle vara otänkbart om vi 
i vår kultur förläde sjukdomsorsaker till exempelvis sociala relationer (se t ex 
Sachs 1996). Idéhistorikern Karin Johannisson har argumenterat för att sjukdom 
förvandlats från något upplevt, en erfarenhet ur individens perspektiv, till något 
som kan diagnostiseras (läkarens perspektiv). Med dagens diagnostiska teknik 
kan (potentiella) sjukdomar konstateras där individen inte känt av några sym
tom. Sjukdomen förflyttas därmed metaforiskt utanför kroppen, från individen 
till läkaren och blir en slags inre landskap som bara läkaren behärskar
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(Johannisson 1997:182 f). För att denna historiska process ska vara möjlig, krävs 
enligt min mening en samtidig uppbyggnad av tilltron till den medicinska veten
skapen. En viktig grundsten i det teoribygge kring modernitet, tillit och risk som 
Giddens framför, är hans analys av de abstrakta systemen eller de system av sym
boliska medel (även kallade expertsystem) som bl a upprätthålls av ”ansikte till 
ansikte” tillitsrelationer. Mötesplatsen mellan de representanter för abstrakta 
system och den enskilda individen eller gruppen av individer, benämner författa
ren ”access points” eller tillgångspunkter. Dessa tillgångspunkter är arenor där 
de abstrakta systemens sårbarhet ligger, men de är också knutpunkter för tillits- 
bygge och kontinuitet (Giddens 1991:88). Våra moderna sociala institutioner är 
i grunden beroende av de mekanismer som upprätthåller människors tillit till de 
abstrakta systemen. Den enskilda människans tillit till dessa system (vilka bl a 
består i föreställningar om expertkunskap) blir därmed avgörande för upprätt
hållandet av det moderna samhället.

Filosofen Peter Kemp menar i likhet med Giddens att riskbegreppet, som defi
nieras som en fara som ska undvikas, har kommit att sättas i ett dikotomt för
hållande till säkerhet. För att undvika risker där chansen att undkomma är liten, 
skaffar sig individen säkerhet genom att investera i olika former av försäkringar. 
Kemp refererar Hegels ”herre” och ”slav” distinktioner för att illustrera två 
olika handlingsstrategier. Den som tar risker och inte låter sig kuvas av faror, 
framstår som modig medan ”slaven” inte vågar riskera livet, ger upp kampen 
och vinner därigenom säkerhet. Dessa existentiella hållningar är båda kulturellt 
manifesta, men ”slaven” vinner i längden genom sin starka säkerhetsproduktion 
(Kemp 1991:185). Till moderna tiders ”herrar” kan enligt Kemp vetenskapsmän 
och teknologer räknas, det är de som gjort upptäckter och skapat kunskap som 
vår tids ”slavar” , den vanliga medborgaren, kan nyttja. Men det finns gränser 
för vilken forskning och teknologi som kan bedrivas och gränsen går vid vad som 
av befolkningen anses vara ”nyttigt” i någon mening. Denna nytta består i dag 
framförallt i att försäkra människors liv, att förebygga och motverka risker i 
samhället. Kemp menar att vi nått till en punkt då samhället är att betrakta som 
ett försäkringssamhälle, varje risk som den moderna, kapitalistiska utvecklingen 
genom forskningen och teknologin producerat måste elimineras eller behärskas 
så att medborgarna kan känna sig trygga och tillfreds med utvecklingen i en evig 
rundgång (Ibid: 186). Kemp menar att risk i många teknologers och vetenskaps
mäns ögon blir en fråga om sannolikhetsberäkning, en matematisk exercis vars
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slutprodukt övertas av berörda personer utan hänsyn tagen till existentiella 
beslut om riskacceptans. Den beräknade sannolikheten kan dock aldrig ersätta 
ett personligt ställningstagande, däremot kan den användas som en ram för tolk
ning och beslut. Risk i sig kan aldrig beräknas, utan är i grund och botten en osä
kerhet (Kemp 1991:189). Riskberäkningar är därmed, enligt min tolkning av 
Kemp, att betrakta som självmotsägelser. Det skulle kunna hävdas att riskberäk
ningen görs för att hantera denna osäkerhet, som ett sätt att ”försäkra” sig mot 
oförutsedda faror.

I exemplet preventiv mastektomi är det uppenbart att Kemps dialektiska 
begrepp säkerhet och risk är användbara för att bättre förstå beslutsprocessen 
hos kvinnorna. Att leva med en ständig oro för att utveckla cancer ger enligt 
kvinnorna ingen hög livskvalitet, medan operationen reducerar oron och stärker 
säkerheten. Operationen (som är möjlig genom modern medicinsk teknik) blir 
den försäkring som den enskilda kvinnan har att tillgå för att undkomma en risk 
som den ”nya” genetiken själv producerat. Jag menar att tillit och säkerhet är 
viktiga komponenter för att bättre kunna förstå fenomenet preventiv mastekto
mi. Förekomsten av genetisk rådgivning och förebyggande kirurgi som ingrepp i 
den symtomfria kroppen, vilar på ett antagande om att inblandade experter vet 
vad de talar om. Tillit till läkaren i form av representant för de abstrakta syste
men och strävan efter säkerhet är enligt min tolkning viktiga dimensioner av risk 
ur kvinnornas perspektiv. Därmed är jag mer benägen att tolka tillit som en del 
av en riskkonstruktion och inte som en dikotomi till risk. Men risk är heller inte 
att betrakta som något som överförs från experterna till passiva mottagare. 
Bilden av riskkalkylen som en tolkningsram som kvinnorna förhåller sig till, men 
som de kan välja att tänja på eller gå utanför, framstår som en rimlig illustration. 
Ytterligare dimensioner i kvinnornas riskförståelse som framkommit i detta avs
nitt är den beräknade sannolikheten för genomslag, rädsla för cancer, erfarenhe
ter av cancer i familjen, ansvar för egna barn och kulturella föreställningar om 
genen som ödesmättad.

Risk som smuts, skuld och tabu
Men modernitetsperspektivet har trots allt sina begränsningar. Dels ställer jag 
mig frågande till uppdelningen mellan objektiv och varsebliven risk. Vad är en 
objektiv risk i det här sammanhanget? Vem ska uttala sig om den och på vilket 
sätt är detta begreppspar överhuvudtaget fruktbart? Risk som en sannolikhets
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beräkning som överförs från den medicinska diskursen till en mottagare som var
seblir och tolkar ger inte heller en tillfredsställande beskrivning (se ovan). Det ger 
en för enkel bild av den komplexa väv av dimensioner som enligt min mening 
ingår i kvinnans/patientens/ konsumentens riskkonstruktion och aktörsperspek
tivet tenderar att gå förlorat. Jag har tidigare argumenterat för en förståelse av 
risken att insjukna i bröstcancer som en förutsägelse om en framtida hotsituation 
vilken blir situerad i nutid genom genetisk rådgivning. H otet blir reellt idag, en 
tolkning som bl a utgår från framställandet av kvinnan som sjuk eller snarare 
som potentiellt sjuk. Men min ambition är att lyfta analysen ytterligare ett steg. 
Hur ska man förstå att risken att opereras i onödan inte omnämns och hur ska 
man förstå att kvinnorna inte framställs som ifrågasättande av den riskkalkyl de 
presenteras? Utgångspunkten är att människor inte handlar i ett kulturellt 
vakuum, utan tvärtom i högsta grad ingår i och återskapar kulturen. För att bätt
re belysa detta samspel, kommer jag att gå till antropologin.

M ary Douglas har genom sina många studier av andra kulturer än väster
ländska, utvecklat en kulturteori om risk. Hon är skarp i sin kritik av den meto
dologiska individualismens fokusering på riskperception som en fråga om indi
viduella mönster, där kulturella, politiska, sociala och moraliska frågor försvin
ner (Douglas 1985 &c 1992). Författaren drar paralleller mellan sina tidigare 
analyser av skuld och tabun i olika samhällen (Douglas 1966), och menar att risk 
och riskreduktion i det kapitalistiska, individualistiska västerlandet utgör ett nytt 
skuldbeläggningssystem, ett system som fungerar lika begränsande som någonsin 
ett system av tabun (Douglas 1992:16). I många kulturer kan tabun verka 
begränsande för individens handlingsutrymme, genom att hon kan skuldbeläggas 
i efterhand. Därmed fungerar tabun preventivt och upprätthåller och återskapar 
den samhälleliga ordningen. Risk och säkerhetsregulationer fungerar på liknan
de sätt, då varje död, sjukdom och olycka kan skyllas på någon enskild individ 
eller institution, säkerhetssträvanden blir ett sätt att undslippa skuldbeläggning. 
Vidare menar Douglas att risk som begrepp fått ersätta ordet fara, risk betyder i 
sig en fara, något essentiellt negativt, och relativ fara har ersatts av begreppet 
sannolikhet. Denna betydelseförskjutning är mer än lingvistisk, den är ett tecken 
på kulturell omvandling i vårt samhälle (Ibid). Risk som vokabulär tillåter oss att 
förlägga skulden på enskilda individer och fungerar som en slags sekulariserad 
form av synd och tabu. Douglas definierar risk, i likhet med Beck, som en beräk
ning av framtida hot. Det intressanta med hennes begrepp är att risk inte bara
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innefattar en sannolikhetsberäkning att en händelse ska inträffa och den förvän
tade utgången av denna händelse, utan även det värde man tillmäter denna 
utgång (Ibid:31). Douglas utgår från en funktionalistisk förståelse av samhället 
och analyserar i durkheimiansk anda vad som håller samhället, i hennes fall kul
turen, samman.

Ett problem med den analysen, är att maktrelationer tenderar att underord
nas. Det finns dock, som jag ser det, flera fördelar med att tillämpa Douglas kul
turteori. Dels tillåter den en analys på flera nivåer, både på politisk, institutionell 
och individuell nivå. Dels förs kulturella, symboliska aspekter in, något som jag 
tidigare argumenterat för vikten av (se diskussionen ovan om genetisk symbolik, 
s 11). En annan fördel är att Douglas kommer runt frågan om objektiv kontra 
varsebliven risk genom att tala för en kulturell konstruktion av risk som inbe
gripande både verklig fara och motverkande av oönskat beteende (Douglas 
1992:29). Då Douglas definition av risk används för att analysera mitt empiris
ka material, sker flera spännande saker. För det första framträder ansvarsfrågan 
som extra intressant, detta att läkarna verkar förlägga avgörandet för att bedö
ma sannolikheten och för beslutsfattandet på kvinnorna. Ett sätt att förstå detta 
är att se riskberäkningen som en del av ett skuld- och tabusystem där avgöran
det med nödvändighet måste ligga hos den enskilda för att ingen skugga ska falla 
på läkaren.14 Vidare ger det verktyg till att förstå varför möjligheten att opera
tioner utförs i onödan inte omnämns i några av de artiklar jag läst. Om risk bety
der fara både i det allmännas förståelse och i läkar- och vetenskapssamhällets, 
gör storleksordningen av den kalkylerade risken ingen större skillnad för varse- 
blivningen. Risk är fara, fara ska undvikas. För det tredje kan bättre förstås hur 
kvinnor kan gå med på att opereras, om risk förstås som innefattande utgången 
av en händelse och det moraliska värde som förknippas med denna händelse. Ett 
av vår tids högsta etiska värden är överlevnad, ett värde som troligen samman
hänger med genetikens växande popularitet (jfr Bråkenhjelm & Westerlund 
1997:26). Att överleva, eller rättare sagt att inte dö, inräknas i riskförståelsen. 
Jag menar att detta är att betrakta som en viktig dimension i kvinnornas risk
konstruktion. Något som ingen av ovanstående författare nämner är förhållan
det mellan risk och kön. Med tanke på att ”lekmannen” i det här fallet är en 
kvinna är det extra viktigt att analysera maktrelationer i denna kontext. Jag 
kommer i det följande att diskutera hur kön och risk kan analyseras, för att slut
ligen återknyta till några lösa trådar som dragits från främst Beck och Douglas.
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Risk och kön
Det finns ett flertal anledningar att fundera över risk i detta sammanhang i ter
mer av kön. Jag menar att all medicinsk och kirurgisk intervention som specifikt 
rör kvinnor och kvinnors kroppar påkallar en feministisk (och etisk) analys. 
M edan den ”nya” genetiken (med undantag av den reproduktiva arenan, såsom 
konstgjord befruktning) har fått passera relativt oproblematiserad av feminis
ter15 har medicinsk praktik och forskning länge stått i fokus för feministisk ana
lys. Många är de som pekat på underliggande, sexistiska antaganden som 
genomsyrat texter om menstruation, menopaus, graviditet, amning och förloss
ning (Martin 1997, Oakley 1993, Rose 1994). Dessa processer som kvinnor 
erfar, och har erfarit i alla tider, har medikaliserats och sjukliggjorts av läkarve
tenskapen. Menopausala kvinnor framställs idag som lidande av ett östrogen- 
bristtillstånd, menstruerande kroppar ses som avvikande och utestängs följaktli
gen från kliniska prövningar av läkemedel, graviditeten kontrolleras och förloss
ningen medikaliseras. Men hur kan forskning om ”norm ala” kroppsliga proces
ser lära oss något om hur en feministisk analys av riskkonstruktion i genetisk 
rådgivning och preventiv mastektomi kan se ut?

Det finns, som jag ser det, flera fruktbara angreppssätt. Ett är att djupare ana
lysera kvinnors livssituation i termer av deras generellt sett högre grad av ansvar 
för barn och familj och betydelsen av detta förhållande i relation till risk. Det är 
ändå inte otänkbart att den som har (och känner) större ansvar för nästa gene
ration, kan gå ett steg längre för att vara ”säker” på att inte drabbas av cancer 
och en eventuell för tidig död, än den som inte har samma ansvar utan kan för
lita sig på partnern. Ett annat och troligen hållbarare angreppssätt är att kon
centrera sig på frågan hur framställningar i (populär-) medicinsk litteratur av 
kvinnors kroppar som sjukliga och i behov av behandling, påverkar riskkon
struktionen både enligt de involverade kvinnornas tolkning och ur ett läkarper- 
spektiv. Som en fortsättning på det temat vill jag passa på att göra en historisk 
tillbakablick med syfte att spegla en medicinsk kultur som den ser ut idag.

Operationer av till synes friska kroppsdelar är inget nytt fenomen i vår kultur. 
M ot 1800-talets slut utfördes ovariotomier (bortopererandet av äggstockar) med 
stor flitighet. Äggstockarna sågs som kvinnlighetens kärna och centrum för men
struation och nervsystem, varför kirurgiska ingrepp ansågs bota allt från neuro
logiska tillstånd till ”okvinnligt” beteende (Daily 1991, Johannisson 1994).
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Ovariotomin som praktik var viktig inte bara för etableringen av gynekologin 
som kirurgisk specialitet, utan även för utvecklandet av bukkirurgin i allmänhet. 
Dessa ingrepp beredde vägen för större och mer komplicerad kirurgi i buken. 
Enligt dåtida kritiker berövades kvinnan sin kvinnlighet genom ovariotomin 
(Johannisson 1994:189), medan kritiker idag istället menar att gynekologerna 
under den aktuella tidsperioden (främst åren 1870-1890) använde kvinnokrop
pen som ett kirurgiskt experimentfält. M an framhåller att liknande operationer 
på män (som t ex vid testikelbråck) aldrig var aktuella. Vid sjukdomar i de m an
liga könsorganen utvecklades istället andra terapimetoder, medan kirurgisk 
behandling länge var förstahandsval vid en rad olika underlivsbesvär hos kvin
nor. De manliga könsorganen ansågs heller aldrig utgöra det manliga nervsyste
mets bas, utan mäns och kvinnors fysiologi konstruerades som artskilda (Daily 
1991, Johannisson 1994).

Under 1900-talet tilldrog sig livmodern i högre grad kirurgernas intresse och 
kom därmed att överta äggstockarnas plats som prim ärt organ. Kirurgiskt 
avlägsnande av livmodern, eller hysterektomi, blev i mitten av förra seklet den 
vanligaste operationen av alla i västvärlden. Dessa gjordes ofta i cancerpreven- 
tivt syfte, livmodern ansågs inte fylla någon funktion när kvinnan passerat bar
nafödande ålder och sågs dessutom som ett potentiellt cancerbärande organ. 
M an passade därför på att göra hysterektomier i samband med andra ingrepp 
eller efter kvinnans sista planerade graviditet (Daily 1991:220). Detta var vanli
gast förekommande i USA, där förfarandet än idag är relativt vanligt, betydligt 
vanligare än i många länder i Europa. Idag ser vi forna tiders ovariotomier och 
hysterektomier som medicinskt och etiskt ogrundade och upprörande. Men kvin- 
nomedicinhistorien utm anar till visioner om hur vi om femtio år kommer att se 
på det som är medicinsk praktik idag. Går det att dra paralleller mellan kirurgers 
fixering vid kvinnors underliv under andra halvan av 1800-talet och dagens 
sofistikerade, genetiska diagnostik och högteknologiska behandling? Kan kon
struktionen av den predisponerade kvinnan som potentiellt sjuk och i behov av 
radikal operation förstås som en fortsättning på den tradition av kirurgisk inter
vention och innovation som präglat kvinnomedicinhistorien under nästan två sek
ler? För att återknyta till inledningen av detta avsnitt skulle man i tillägg kunna 
säga, att det faktum att kvinnors kroppar ses som mer sjuka än mäns, bidrar till 
att de också i högre grad anses vara i behov av behandling. I ljuset av den histo
riska återblicken framstår det som en varningsklocka, att det i en kontext av gene
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tisk kausalitet blivit påkallat att återigen preventivt operera bort både äggstockar 
och livmödrar, vid sidan av bröst. Kvinnokroppen har historiskt varit, och kan än 
idag tolkas som, en arena för sjukdomskonstruktion och medikalisering.

Slutligen vill jag påstå att kvinnokroppen också i högre grad är kulturellt och 
symboliskt förknippad med smuts, skam och tabu. Den är symboliskt ”öppen”, 
dess gränser är mer flytande och behöver upprätthållas genom olika kulturella 
och rituella restriktioner (Solheim 1998). För att återknyta till M ary Douglas 
begreppsapparat, menar jag att kvinnokroppen därmed kan tolkas som mer 
”riskfylld”, den är behäftad med fler faror. I ett kulturellt sammanhang där synd 
och skam ersatts av risk, och där riskreduktion blivit vår tids skuldbeläggnings- 
system, kan kvinnokroppen betraktas som den främsta arenan för denna säker- 
hetsivran. I ljuset av den historiska tillbakablicken och den antropologiska ana
lysen, kan svårligen konstruktioner av risk ses som könsneutrala. Troligen är 
dessa processer tvärtom i högsta grad könade och måste analyseras i termer av 
kön och makt. För att återgå till frågan om huruvida samhällsvetenskapliga teo
rier kan öka förståelsen för fenomenet genetisk rådgivning och förebyggande 
mastektomi, har jag försökt visa att så är fallet. Jag har velat argumentera för att 
riskteorierna var för sig är otillräckliga för att på ett fruktbart sätt ge liv i ana
lysen av risk i genetisk rådgivning. Jag har diskuterat dessa brister i relation till 
det empiriska materialet, och skulle vilja argumentera för att en syntes av Becks 
och Douglas teorier, tillsammans med en feministisk begreppsapparat, på ett 
fruktbart sätt skulle bidra till en fördjupad och förtätad analys av konstruktio
ner av risk i genetisk rådgivning.

Noter
1 B rö stcan cer  är d en  id a g  v a n lig a s te  can cerform en  h o s  k vin n or i S v er ig e  m ed  om k rin g  5 0 0 0  d ia 

g n o s t ise r a d e  fall årligen  (L arsson 1 9 9 6 :5 ) . Man räknar m ed  a tt m ellan  fem  och  tio  p rocen t av  d e s s a  

fall kan h än föras  till ärftlig  d is p o s it io n , och  ta lar i d e s s a  sa m m a n h a n g  om  fam iljär e ller  h ered itär b rö s t

can cer  till sk illn ad  från sp o r a d isk  där m an in te  lika sä k ert k änn er till o rsa k en  (Borg & O lsso n  1 9 9 8 :2 5 ) .

2 Alla tex ter  är h ä m ta d e  ur en  s v e n s k  e ller  sk a n d in a v isk  k o n te x t. Jag gör  in te  a n sp råk  på a tt ha täck t  

in a lla  artiklar u n d er d en  a k tu e lla  t id s p e r io d e n , a r tik e lsö k n in g a r  har s in a  g iv n a  b eg rä n sn in g a r  och  för 

a tt få e tt  större  urval vad  gä ller  d e  m ed ic in sk a  tex ter n a , har ja g  va lt a tt lä g g a  till e n s ta k a  tex ter  so m  

vård p rogram  och  dylik t. A n a ly sen  b ör d ärm ed  s e s  so m  m öjliga  to lk n in g a r  av  u tva ld a  tex ter  snarare  

än so m  h e ltä c k a n d e  d isk u r sa n a ly s . D et s a m m a n la g d a  a n ta le t  artiklar och  tex te r  so m  ingår i urvalet  

är 35  s ty ck en .

3 O varia lcancer är d en  m ed ic in sk a  term en  för ä g g s to c k sc a n c e r . D et är v a n lig t a tt en  k vin n a m ed  för

h öjd  risk a tt få b röstcan cer , äv en  a n s e s  kun n a få ä g g s to c k sc a n c e r  och  d e t  lab oreras m ed  en  liv s 

tid sr isk  kring 40%  för d e s s a  k vin n or a tt u tveck la  ä g g s to c k sc a n c e r  (V årdprogram  för ca n cer  m am m ae  

1 9 9 8 ). P reven tiv  kirurgi u tförs därför o c k så  ib lan d  av  ä g g s to c k a r n a . D etta  in n eb ä r  att en  d e l kvin n or
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har a tt ta  s tä lln in g  till om  d e  föru tom  a tt op erera  bort b rö sten  äv en  sk a  a v lä g s n a  ä g g s to ck a rn a ...

4 BRCAi är b e te c k n in g e n  på en  gen  so m  n orm alt u p p träd er i b å d e  b röst- och  ä g g s to c k sv ä v n a d , m en  

där ärftliga  m u ta tio n er  har s a m b a n d  m ed  can cer  i d e s s a  k rop p sd elar . En an n an  i d a g  v ä lk än d  ” b r ö s t

ca n ce rg en ” är BRCA2. D et är värt a tt n o tera  a tt m an räknar a tt cirka en  tred jed e l av  all ärftlig  b r ö s t

can cer  kan h ä r le d a s  till n å g o n  av  d e s s a  ”g e n d e fe k te r ” . I re sten  av  fa llen  är in te d en  ”a n sv a r ig a ” 

g e n e n  id en tifierad  (V årdprogram  för b rö stca n cer  199 7 :1 0 ).

5 Kan sv a re t ligga  i a tt d en  d a n sk a  artikeln  är nyare än d en  s v e n sk a , och  a tt m an b liv it m er restrik 

tiv  m ed  o p er a tio n e r  u n d er d e  tre år so m  sk iljer d em  åt? D et är en lig t min m en in g  en  tv ek sa m  to lk 

n in g. D en lo g isk a  u tv eck lin g e n  v ore  tvärtom  a tt fler och  fler o p era tio n e r  sk u lle  u tföras . En an n an  to lk 

n in g  är a tt e fter so m  v er k sa m h e te n  i S to ck h o lm  är av  ä ld re u rsprun g, har m an län gre er fa ren h et och  

hu n n it u tvärd era v er k sa m h e te n  i h ö g re  grad , varvid  m an b liv it m er b e n ä g e n  a tt op erera  i p reven tiv t  

sy fte .

6 En an n an  m öjlig  to lk n in g  är a tt d en  in o m v e te n s k a p lig a  d e b a tte n  in te  förs i s k a n d in a v isk a  tid sk r if

ter, utan fö rb eh å lls  in ter n a tio n e llt  erk än d a  m ed ic in sk a  p u b lik a tio n er  sa m t k o n fe ren ser  och  läkar- 

stäm m or.

7 Jfr. v e te n s k a p s te o r e tik e r n  D onn a H araw ay so m  m en ar a tt DNA-kartor m eta fo r isk t fram stä lls  so m  feti- 

sch er, v ilka  får till e ffek t a tt s itu a tio n e n  verkar vara u n d er kontro ll och  a tt in ga  frå g e te ck en  ex isterar  

(H araw ay 1 9 9 7 :1 3 6 )

8 A n tr o p o lo g en  L isbeth  S a ch s  har vä l b e ly s t  d e tta  p ro b lem , b l.a . i s in  s tu d ie  Att leva  m ed  risk, och  

hon  m en ar a tt d e t  för m ed  s ig  sv å r ig h e te r  a tt överföra  p o p u la t io n sb a s e r a d  s ta t is t ik  till en sk ild a  in d i

vider. En av  h e n n e s  in form an ter  å s k å d lig g ö r  p ro b lem a tik en  så  här: ”ja g  har en  5 0 -p r o c e n tig  risk s t a 

tis t isk t  s e t t  / . . . /  Men sa m tid ig t  är d e t  ju ä n d å  fortfaran d e så  a tt a n tin g en  har jag  d e t  e ller  in te , och  

då är d e t  0  e ller  100  p ro ce n t ä n d å ” (S a ch s  1 9 9 8 :4 6 ) .

9 Låt o s s  s ta n n a  till v id  d en  k u m u lativa  sa n n o lik h e te n  för en  h y p o te t isk  3 5 -å r ig  kvinna ur ” norm al- 

p o p u la t io n e n ” , så  kan m an g e n o m  e tt  rä k n eex p er im en t s lu ta  s ig  till a tt s a n n o lik h e te n  a tt d e n n a  k v in 

na sk a  u tv eck la  b rö stca n cer  innan  h on  är 55  år är cirka en  på 4 0  sa m t a tt sa n n o lik h e te n  a tt h on  sk a  

d ö  av  d e n n a  sju k d om  är en  på 180 . Inte e n s  en  9 0 -å r ig  k vin n a k om m er u pp  i d en  ”en  på t io ” b eräk 

n in g  so m  o fta  g ö rs  (jfr ta b e ll ov a n ), u tan sa n n o lik h e te n  för h e n n e , å ter ig en  h elt h y p o te t isk t , är s n a 

rare en  på 3 0  (H ubbard & W ald 1 9 9 3 :8 6 ) .

10 Ett e x e m p e l på d e tta  kan lä s a s  i en  g e n e tik e r s  b e r ä tte lse , i M arteau & R ichards 1 9 9 6 :5 8 .

11 Att kvin n an  o m n ä m n s  so m  p a tien t och  så  a tt s ä g a  s ju k lig g ö rs , kan v is se r lig e n  s e s  s o m  e tt  e x e m 

p el på läk arn as och  sju k v å rd en s  m ed ik a lise r in g  av  alla  in d iv id er  so m  k om m er i d e s s  v ä g . B etän k  hur 

äv en  k v in n or so m  sk a  fö d a  barn e ller  m ä n n isk o r  so m  k om m er till s ju k h u s  och  ö p p e n v å r d e n  för h ä l

so k o n tro ller , o m n ä m n s  so m  p atien ter .

12 K enen argu m en terar i en  an n an  artikel för a tt d e s s a  in d iv id er  in te  bara blir b etra k ta d e  och  b etra k 

tar s ig  s jä lva  so m  p o te n tie l lt  sju k a . D en g e n e t isk a  fo rsk n in g en  är d e s s u to m  m ed  och  sk a p a r  en  ny 

k ategor i s o c ia lt  s t ig m a t is e r a d e  (K enen 1 9 9 4 :5 8 ) .

a3 Den m än sk liga  g e n e n  är in te  bara en  m o lek y l, utan en  kulturell sy m b o l m ed  e tt  flertal s o c ia la  och  

kulturella  im p lik a tion er  (se  t ex  van Dijck 1 9 9 8 , Nelkin 81 L in d ee 1 9 9 5 ). G en e tisk a  orsak sförk larin gar  

har o ck så  fått s to r  g e n o m sla g sk r a ft  i d e t  a llm än n a  m e d v e ta n d e t  och  g e n e n  har erhållit i d e t  n ärm as

te  h e g e m o n is k  k a u sa l s ta tu s  inom  m ed ic in en . D et är svårt a tt tän k a  s ig  att k vin n orn a sk u lle  g å tt m ed  

på en  o p era tio n  om  orsak sförk larin gar till s ju k d om ar h a d e  förlag ts  till t e x  so c ia la  re la tion er  e ller  o n d a  

an dar (jfr S a ch s  1 9 9 6 :5 7 ) . Här väljer jag  m e d v e te t  a tt b o r tse  från p o litisk a  styrdirektiv, v ilka  bl a s ä g e r  

att g e n e t isk  råd g ivn in g  sk a  vara ”‘n on -d irek tiv ’ e ller  ic k e -sty ra n d e  och  a tt in form ation en  bör g e s  m ed  

så  ob jek tiv a  fakta so m  m öjlig t m ed an  värd er in gen  ö v er lä m n a s  till p a tie n te n ” (S oS -rap p ort 19 9 9 :1 2 ). 

Här fin n s fö rs tå s  u n d a n ta g , s e  t ex  H araway, 199 7  och  Keller, 1995  & 2 0 0 0 .
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Abstract
This artide addresses risk construction in texts concerning genetic counselling, 
both in medical and lay contexts. The main focus is how the medical perspective 
presents genetic risk as being ”objective”, statistically precise and at a high level. 
Risk is being presented as constituted by two dimensions; probability of impact 
and age. Furthermore, the discussion includes the labelling of ”at-risk”, a con
struction of a category of potentially sick. Risk in lay texts is analysed as multi
dimensional, consisting of; probability of impact, fear of cancer, experience from 
cancer in the family, responsibility for own children, cultural implications of 
genetics as well as trust in doctors and expert systems. The concept of risk and 
probability in various texts is being analysed within a framework of mainstream 
social scientific theories on risk. Finally the article ends up with a discussion of 
the relationship between risk and gender in the context of the potentially sick 
woman in genetic counselling.

Key words: Risk, breast cancer, genetic counselling, genetics, gender.
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