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UTTALANDE FRÅN RESPEKT OM GENREDIGERING 

Genredigering är en central och aktuell fråga som kräver en noggrann etisk analys. Innehållet 

i detta uttalande utgick initialt från European Group on Ethics in Science and New 

Technologies: Opinion on the ethics of genome editing. Slutsatserna från denna skrivelse togs 

upp till diskussion vid gemensamma möten i Respekts råd. Därefter har texten byggts på med 

en etisk analys och med en sammanfattning av katolska kyrkans syn på genredigering, något 

som också kan ge vägledning i andra frågor rörande vetenskaplig forskning och utveckling. 

En del av den etiska analysen har formulerats efter deltagande i den temadag som anordnades 

av Statens medicinsk-etiska råd (Smer) december 2021 och som samlade företrädare för 

naturvetenskap, idéhistoria och filosofi vilka förde en tvärvetenskaplig dialog om moderna 

gentekniker. 

Bakgrund 

I korthet innebär modern genteknik att det finns verktyg att påverka DNA i växter, djur och 

människor på ett snabbt, billigt och relativt specifikt sätt. Vad som tidigare tog många år och 

resurser i bruk har nu kunnat effektiviseras. Denna effektivitet innebär nya möjligheter, risker 

och utmaningar. Modern genterapi bygger till stor del på CRISPR/Cas tekniken som i korthet 

innebär en möjlighet att med en så kallad ”gensax” klippa ut gener för att ta bort dem, 

förändra dem eller sätta in nya gener. Metoden kan ge upphov till kortsiktiga och långsiktiga 

konsekvenser som inte är lätt överblickbara och kanske delvis är oönskade. Vi har inte 

fullständig kunskap om hur olika geners uttryck balanseras mot varandra. Genredigering har 

stor potential i framtida behandlingar av sjukdomar, men har även indirekta och 

svåröverskådliga effekter på människan. Dessa tekniker ställer oss också inför nya etiska 

frågeställningar som riskerar att erodera tidigare allmänt accepterade begrepp och principer: 

hälsa, sjukdom, vad som kännetecknar människan, hur människor skiljer sig från andra djur 

samt människans relation till och ansvar i förhållande till skapelsen.  

Etisk analys 

En viktig etisk aspekt gällande genredigering är i hur hög grad människan har befogenhet att 

ingripa i naturen och till vilket pris. Människan har i alla tider och på olika sätt använt 

naturens tillgångar och modifierat naturliga skeenden men det finns gränser som styrs av vad 

som på kort och lång sikt gagnar naturen och den rika mångfalden bland växter och djur – 

inklusive människan. Genetisk modifiering kan i hög grad påverka och inskränka denna 

viktiga biologiska mångfald.  
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Människan har genom sin status ett särskilt ansvar, vilket följer på att vi har kapacitet att 

modifiera naturen som djur inte har. Gränsen mellan att bruka och att missbruka naturen är 

snäv. Om vi brister i vårt ansvarstagande så har det konsekvenser för andra varelser och slår 

även tillbaka på människan själv genom att vi påverkas av skeenden i naturen.  

Den biologiska mångfalden är hotad genom urbanisering och klimatförändringar. Introduktion 

av nya genetiska varianter av växter kan bidra till att ytterligare minska mångfalden. Det finns 

också en fara för ökade sociala och ekonomiska orättvisor i världen, bland annat på grund av 

risk för patentering och monopol från stora koncerner. Det föreligger en ojämlik möjlighet 

både nationellt och globalt för olika människor och grupper att välja livsmedel som är 

producerade på ett sätt som bidrar till att bibehålla naturens tillgångar och den biologiska 

mångfalden. Det är viktigare att verka globalt för utbildning och förbättrad levnadsstandard än 

att använda nya och kanske riskabla gentekniker på ett ansvarslöst sätt, som en genväg för att 

skapa större avkastning till lägre pris.  

Genteknik skulle även kunna användas i ett direkt eugeniskt syfte, att minska förekomsten av 

individer med egenskaper som inte anses vara värdefulla. Det finns i förlängningen en risk att 

reducera människan till ett visst ideal rörande funktionsnivå eller utseende och på så sätt 

bortse från varje individs rätt till liv och personliga värdighet. Att reducera människan till ett 

ideal skapar en homunculus, en karikatyr av människan som inte motsvarar hennes 

ursprungliga natur. 

Att bedriva experiment över artgränserna (chimärer) ställer särskilt höga krav på etisk 

urskillning, exempelvis att klargöra vilken status dessa organismer har i förhållande till 

människor respektive djur. Naturen är i sig tolerant gentemot viss beblandning av celler från 

olika individer. Det gäller att avgöra var gränsen går mellan moraliskt godtagbar och 

moraliskt problematisk beblandning. I detta avgörande får inte bara tillgänglig teknik 

bestämma utan en djupare tvärdisciplinär reflektion bör äga rum. 

Viktiga principer för tillämpningen av ny genteknik är proportionalitetsprincipen och 

försiktighetsprincipen. Enligt proportionalitetsprincipen bör inte alltför stora risker tas om 

målet bedöms som mindre signifikant. Exempelvis är det inte etiskt försvarbart att offra ett 

stort antal djur i experiment enbart för att åstadkomma små, kanske irrelevanta effekter på 

människors hälsa eller bidra till förädling av vissa egenskaper. Målet helgar inte heller medlen 

eftersom det finns moraliska aspekter att beakta både när det gäller handlingar och deras 

konsekvenser. Försiktighetsprincipen innebär att med hänsyn till långsiktiga och 

svåröverblickbara konsekvenser börja i liten skala, inte vidga tillämpningen alltför snabbt och 

ogenomtänkt, samt kontinuerligt utvärdera ingreppens effekter i vid bemärkelse.  

Det bör ske en noggrann reglering på övergripande och global nivå genom internationella 

riktlinjer med krav på efterföljelse. Beslut skall inte fattas bara av en liten grupp 

experter/tekniker utan olika dimensioner behöver belysas genom att involvera en bred 

allmänhet och flera discipliner. En noggrannare granskning av vetenskapliga projekt bör ske 

både i förväg innan projekten startas, vid tilldelning från fonder och vid publicering i 

vetenskapliga tidskrifter. Det är ett problem för forskningsetiken att forskning som bedöms 

som sensationell och nyskapande kan publiceras snabbt och i välrenommerade tidskrifter även 
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om den i grunden är oetisk. En önskvärd vision vore att kunna implementera en etisk 

ackreditering av tidskrifter som ger utrymme till en etisk debatt kopplad till publikation av 

data från all typ av forskning. 

Vid en etisk analys av genredigering bör man göra skillnad på somatisk genredigering och 

ärftlig genredigering. Somatisk genredigering görs på vissa kroppsceller hos en människa och 

förändrar i princip bara gener i enstaka vävnader. Ärftlig genredigering påverkar könsceller 

och går vidare till avkomman. Genredigering kan även göras på zygoter (befruktade ägg) och 

tidiga embryon och får då stor genomslagskraft i individen eftersom ingreppet påverkar gener 

i samtliga kroppens celler. Forskning på könsceller och zygoter (befruktade ägg) behöver 

föregås av en mer gedigen etisk analys jämfört med forskning på somatiska celler i eller från 

vuxna individer. Det är viktigt att beakta embryots juridiska och moraliska status och inte 

acceptera forskning som innebär att embryon kasseras eller att det skapas arbiträrt 

genmodifierade individer. Det bör upprättas ett strikt reglerat forskningsregister när det gäller 

forskning på könsceller. 

Genredigering kan också delas upp i tekniker som syftar till att behandla sjukdomar och andra 

som syftar till att förbättra eller förädla människans arvsmassa bortom det normala. Man kan 

också dela upp metoderna i medicinska eller icke-medicinska. Med samtliga finns det risk för 

ojämlikhet i tillgången. Det finns också farhågor kring att teknikerna kan bidra till att 

marginalisera personer eller grupper på andra sätt, genom att exempelvis stigmatisera 

funktionshinder.   

Det finns en risk att ingjuta falska förhoppningar till allmänheten genom uttalanden om att 

den moderna gentekniken har potential att bota sjukdomar och även åtgärda vad som kan 

upplevas som brister i människans natur. Det är viktigt att genom korrekt fakta skapa 

realistiska förväntningar, eftersom det rör sig om metoder som är komplexa, där analysen av 

risk och nytta inte är helt klarlagd och där effekterna inte är omedelbart givna. Språket formar 

verkligheten. Genom användandet av ord såsom genredigering skapas en föreställning om att 

det är en enkel och förutsägbar metod att i likhet med ordbehandlingsprogram redigera en 

text. Men texten i det här fallet är ett komplext genetiskt budskap som vi bara delvis kan ha 

kännedom om. 

 

KATOLSKA KYRKANS SYN PÅ GENTEKNIKEN TILLÄMPAD PÅ MÄNNISKOR 

Allmänna principer 

All teknik är i princip neutral. Syftet för vilket tekniken används kan dock vara gott eller ont. 

Kyrkan anser att såväl kunskap som vetenskapliga resultat måste hanteras ansvarsfullt och 

med respekt för människovärdet. Katolska kyrkan har i grunden en positiv inställning till 

vetenskap och i synnerhet till medicinsk forskning. Som det står i inledningen till den påvliga 

encyklikan Fides et ratio är det Gud själv, som har satt önskan att nå sanningen i människans 

hjärta. När människan strävar efter att få kunskap om sanningen innebär det en närmare 

kunskap om Gud och om sig själv.  
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Alla handlingar som människan utför har ett syfte, ett mål som kan vara gott eller ont. När 

man utför en handling är avsikten ofta uppenbar för den enskilde, men ibland kan den också 

vara fördunklad i det undermedvetna, alternativt täckas av en slöja bestående av samhällets 

oskrivna normer eller av okunnighet. Att tjäna Herren eller andra gudar, det goda eller det 

onda är den centrala frågan i frälsningens historia och det gäller också idag. I femte 

Moseboken ställer Gud Israels folk inför valet av livet eller döden. Även Kristus ställer oss 

inför samma sak: att välja mellan gott och ont, Gud eller mammon. Denna fråga gäller 

användning av teknik och i synnerhet modern genteknik som berör livet på nära håll och som 

kan ha avgörande konsekvenser för mänskligheten. I det sekulariserade samhälle som vi lever 

i, där händelsernas centrum inte längre är Gud utan själva människan, blir risken för moralisk 

förskjutning stor. Orsaken till detta är avsaknad av mening, något som inte bara finns i 

kristendomen, utan i alla världens religioner. För oss katoliker ligger denna mening i Ordet, 

logos, som Johannes talar om i sitt evangelium; Kristus Frälsaren med sin död och 

uppståndelse. Det är han som ger mening till vårt liv och som öppnar våra ögon mot 

skapelsens skönhet, även om det är i det minsta dammkornet på vår jord (Laudato sí § 9). 

Kyrkan har i uppgift, genom sitt läroämbete och genom sin kärlek till människan, att förkunna 

Kristi kärlek, det glada budskapet till hela världen, idag som igår. Det är detta som är det goda 

och det sköna. Skönhet finns också i människans kreativitet som inte går att bromsa, men som 

behöver trons hjälp för att ge goda frukter. Utveckling av nya gentekniker är ett exempel på 

människans kreativitet och hennes strävan att komma närmare livets kärna. 

Katolska kyrkans läroämbete har upprepade gånger talat om de moraliska aspekterna knutna 

till användningen av genteknik och i synnerhet dess användning på människan och skapelsen, 

dess risker och möjligheter. I alla kyrkans dokument utgörs den moraliska grunden av respekt 

för människan, skapad av Gud till hans avbild, i alla stadier av sin utveckling, från 

befruktningens ögonblick till döden. Eftersom modern genteknik med CRISPR/Cas är i sin 

början och osäkerheter för oväntade effekter är stor, är det viktigt att väga teknikens 

potentiella risker mot nyttan, så att man bara accepterar en proportionerlig risk i förhållande 

till målet. 

Somatisk genterapi 

Somatisk genterapi har börjat tillämpas i behandlingen av ärftliga eller förvärvade sjukdomar 

som drabbar en särskild typ av celler i kroppen. Bästa resultat hittills har man uppnått med 

blodceller som är lätt tillgängliga och som man kan modifiera i provrör. Om syftet är 

terapeutiskt har kyrkan en positiv syn på denna typ av behandling (Dignitas Personae § 26). 

Hittills har man kunnat behandla ärftliga tillstånd (thalassemi, sicklecellanemi) eller 

blodsjukdomar (leukemi) som beror på enklare fel i arvsmassan.  

Däremot kan det hända att man med samma teknik vill ”förädla” människans arvsmassa 

utöver det normala. Detta är inte accepterat av kyrkan eftersom det strider mot katolsk 

människosyn, som ser människan som Guds avbild (Gaudium et Spes § 12). Gränsen mellan 

behandling och förädling är ibland inte helt skarp: en genetisk modifiering kan förebygga 

vissa sjukdomar genom exempelvis högre motståndskraft mot virus (hiv) och detta skulle 
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även kunna betraktas som förädling. Syftet med handlingen är här vägledande i den moraliska 

bedömningen.  

Ärftlig genterapi 

Genterapi som riktas mot äggceller eller spermier syftar till att behandla vissa ärftliga anlag så 

att de ”sjuka” generna inte överförs till avkomman. Samma typ av teknik kan dock i teorin 

användas också för att ”förädla” vissa drag hos en människa och att överföra denna förädling 

till kommande generationer. Det finns stora risker med detta och därmed är det inte godkänt 

av katolska kyrkan (Dignitas Personae § 26). Metoden är också förbjuden i många länder 

samt i internationella konventioner. Om riskerna vore kända och om man skulle eftersträva 

lägsta möjliga risk samt om metoderna i sig inte urholkar människovärdet så finns det dock 

ingen principiell invändning från kyrkan mot att forska på äggceller och spermier (Yttrande av 

katolska biskopsämbetet, Stockholms katolska stift: Genteknik, integritet och etik, SOU 

2004:4).  

Genterapi på mänskliga embryon 

Instruktionen Dignitas Personae belyser i § 26 att alla experiment på mänskliga embryon för 

närvarande är förbjudna på grund av de stora riskerna som finns med de olika teknikerna, 

samt de icke överblickbara konsekvenser för individen som föreligger. Dessutom förutsätter 

experimenten att embryot befinner sig utanför livmodern vilket i sig är moraliskt förkastligt 

enligt katolska kyrkan. Försök på embryon, som innebär att embryon kasseras efter försöket, 

är inte accepterade av kyrkan. 

Experiment på mänskliga embryon accepteras i många länder fram till den 14:e dagen i 

utvecklingen. Denna tidsmässiga gräns är fastställd på godtyckliga grunder och bygger på 

antagandet att embryot inte har utvecklat specialiserade nervceller fram till dess. Andra 

tidsgränser förespråkas nu av forskare som hävdar att en vidare tidsperiod krävs för att kunna 

utföra viktig forskning rörande utveckling av organ och vävnader. Katolska kyrkan vidhåller 

istället att ”frukten av människans fortplantning, från den första stunden av dess existens, det 

vill säga från zygotstadiet, kräver den ovillkorliga respekt som visas människan i sin helhet 

bestående av kropp och ande. Människan skall respekteras och behandlas som en person 

alltifrån befruktningens ögonblick och man skall därför från denna stund tillerkänna henne 

alla mänskliga rättigheter, inklusive den rätt till liv, som alla oskyldiga människor har” 

(Dignitas Personae § 4, i överensstämmelse med Donum Vitae). Därför förkastar kyrkan 

principiellt forskning på embryon i alla de fall då det finns risk för att embryot skadas 

allvarligt eller dör. 

Xenotransplantation 

Xenotransplantation innebär transplantation av organ och vävnader mellan arter. Människor 

och djur har levt tillsammans under hela historien och människan har alltid utnyttjat djur för 

sina basala behov (föda, arbete, kläder). Relationen mellan människa och djur har under 

århundraden inte varit kontroversiell, utan till och med format vårt sätt att leva och tänka. 

Denna relation har dock under de senaste åren blivit ifrågasatt och bedömd ur två helt skilda 
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existentiella synvinklar. Den ena som vill jämställa människans och djurets värde, betraktar 

utnyttjande av djur för människans behov som en form av moraliskt förkastlig speciesism. 

Denna syn företräds inte av kyrkan, som i stället betonar människans särställning i skapelsen 

som Guds avbild, en ställning som inte delas med andra varelser. Den andra ståndpunkten är 

att relationen mellan människa och djur saknar moralisk betydelse. Människan har enligt 

denna övertygelse en given högre ställning och det är fullt acceptabelt att djuret behandlas 

som ett rent objekt, ett medel för att tillfredsställa människans behov, utan hänsyn till djurets 

värdighet. Detta står för vad man skulle kunna kalla en despotisk och ond antropocentrism 

som fördöms av kyrkan.  

För den katolska kyrkan, med stöd i Bibeln, är människan skapad till Guds avbild och härmed 

med en unik och överlägsen värdighet jämfört med allt annat skapat. Människan ska ansvara 

inför Gud på vilket sätt hon behandlar och förvaltar skapelsen, som inte är hennes egendom. 

Katolska kyrkans katekes lär oss att experiment på djur är legitima endast om de sker inom 

rimliga gränser och syftar till att bota eller att rädda mänskliga liv. Det går emot 

människovärdet att orsaka onödigt lidande för djuren. Djur har därmed ett eget värde, som 

Guds skapelse.  

Katolska kyrkan har inga invändningar av etisk karaktär mot transplantation av organ från 

djur till människa (Pontifical academy for life: ”Prospects for xenotransplantation. Scientific 

aspects and ethical considerations”, § 9). Det finns dock problem av biologisk karaktär, 

eftersom avstötningsreaktioner och zoonoser (infektioner från djur till människa) begränsar 

denna procedur. Modern genteknik, i synnerhet CRISPR/Cas tekniken, har under de senaste 

åren utgjort en effektiv hjälp i kampen mot avstötningsreaktioner genom att man med denna 

teknik har kunnat åstadkomma en knock-out av gener som ansvarar för 

avstötningsmekanismen. Det går också att genomföra knock-out av gener, som står för 

uttrycket av en viss vävnad/ett visst organ i ett djurembryo, och därefter föra in mänskliga 

stamceller från en viss individ vilka bildar det saknade organet i djuret. På så sätt kan djuret 

bli värd för ett mänskligt organ, som sedan kan transplanteras till människan. Denna typ av 

experiment har utförts med hittills dåligt resultat beroende på att man måste använda djur av 

ungefär samma storlek och nära besläktat med människan. Tiden till resultat innebär också 

ofta några år för att organet skall nå den önskade storleken.  

De etiska aspekterna av dessa experiment bör värderas på samma sätt som vid 

xenotransplantation. Det finns dock andra etiska problem om organet som man vill uttrycka i 

djurets embryo utgörs av nervceller eller könsceller. Skulle detta ske, finns det ett förbud från 

kyrkans sida eftersom människans identitet därigenom kan hotas eller exploateras. Andra 

etiska aspekter kan vara relaterade till det eventuella lidande som djuret får genomgå för att på 

detta sätt offras för att en människa skall kunna få ett organ transplanterat till sig. Djuret har 

som Guds skapelse rätt till respekt och till en värdig behandling även i de fall då det står i 

människans tjänst.  
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