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Förord 

I november 2018 nåddes världen av nyheten att två barn hade fötts i 
Kina vars arvsmassa hade förändrats med så kallad CRISPR-teknik, 
en ny teknik för genredigering som då endast varit tillgänglig i sex år. 
Beskedet om att tekniken använts för att göra ärftliga förändringar 
på människor upprörde många. Få tycks däremot ha varit förvånade 
över att det rent tekniskt varit möjligt. Tvärtom har CRISPR-tek-
nikens enorma potential tidigt stått klart. Därmed har det också varit 
uppenbart att det finns ett stort behov av att diskutera de många 
etiska frågor som tekniken väcker, inte minst när det gäller möjlig-
heten att använda den på människor. 

I Statens medicinsk-etiska råd, Smer, aktualiserades CRISPR- tek-
niken 2015. Bland annat höll rådet tillsammans med Gentekniknämn-
den och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, Rifo, ett semina-
rium i riksdagen om tekniken och möjligheterna att använda den för 
att redigera det mänskliga genomet. Smer har därefter anordnat flera 
seminarier i frågan. Genredigering har även behandlats i olika publi-
kationer från rådet. Mot bakgrund av den snabba utvecklingen på om-
rådet beslutade Smer hösten 2019 att ta fram en rapport som ger en 
fördjupad beskrivning av kunskapsläget och en analys av de etiska 
frågeställningar som genredigering på människa väcker, såväl för-
ändringar som går i arv till framtida generationer som förändringar 
som inte gör det. Målet med rapporten är att utgöra underlag för 
framtida reglering och praxis samt att stimulera till samhällelig debatt. 
Rapporten ger även ett antal rekommendationer i syfte att skapa för-
utsättningar för att kunna tillvarata genredigeringsteknikens poten-
tial att bidra till människors hälsa, funktionsförmåga och livskvalitet, 
och samtidigt hantera de potentiella risker för enskilda individer, 
särskilda grupper och samhället i stort som tekniken kan medföra. 

Rapporten har beretts av en arbetsgrupp i rådet bestående av leda-
möterna Michael Anefur, Dag Larsson och Lina Nordqvist samt de 



 

 

sakkunniga Lilas Ali, Nils-Eric Sahlin och Titti Mattsson. Sekreterare 
har varit Lotta Eriksson (huvudsekreterare) och Michael Lövtrup (ut-
redningssekreterare). Även utredningssekreteraren Carolina Östgren 
(från 2022-02-01) och biträdande sekreteraren Maria Zetterström 
(från 2021-10-14) har medverkat i beredningen av rapporten. 

Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik och sakkunnig i Smer, 
har haft ett särskilt uppdrag vad gäller framtagandet av rapporten, 
där han bistått sekretariatet i författandet av rapporten.  

Santa Slokenberga, lektor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, 
har på rådets uppdrag tagit fram en fristående översikt av regleringen 
på området. 

Inom ramen för projektet har rådet hört ett flertal experter och 
patientföreningar, se bilaga 1. Rådet har även inhämtat synpunkter 
från ungdomar i flera centrala frågor. En sammanfattning av ung-
domsdialogerna presenteras i bilaga 2. 

Den medicinska bakgrunden (kapitel 3) har faktagranskats av 
Johan Jakobsson, professor i neurovetenskap vid Lunds universitet. 
Santa Slokenberga, lektor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, 
har faktagranskat kapitlet om regelverk (kapitel 4). Smer är likafullt 
ensamt ansvarigt för rapportens innehåll. 

Beslut om denna rapport har fattats av ledamöterna Sven-Eric 
Söder (ordförande), Michael Anefur, Åsa Gyberg-Karlsson, Magnus 
Harjapää, Ulrika Jörgensen, Dag Larsson, Sofia Nilsson, Anton 
Nordqvist och Lina Nordquist. I beredningen av rapporten har även 
deltagit Lilas Ali, Göran Collste, Titti Mattsson, Kerstin Nilsson, 
Olle Olsson, Bengt Rönngren, Nils-Eric Sahlin, Mikael Sandlund 
och Marie Sten, samtliga sakkunniga i rådet. Olle Olsson, sakkunnig 
i rådet, har bilagt ett särskilt yttrande. 
 
Stockholm i mars 2022 
 
 
Sven-Eric Söder  
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Ordlista 

arvslinjen – könsceller (spermier och äggceller), det 
befruktade ägget samt cellinjen från be-
fruktat ägg till könsceller. Förändringar i 
DNA i arvslinjen kan ärvas till kommande 
generationer. 

autosom – en kromosom som inte är en könskromo-
som. Autosomerna bildar kromosompar 
där de båda kromosomerna innehåller 
samma gener. 

baspar – ett par av så kallade kvävebaser, där A 
alltid bildar par med T (U i RNA) och C 
alltid med G. Sekvensen av baspar är den 
informationsbärande delen av DNA-mole-
kylen. 

DNA – deoxiribonukleinsyra. Den molekyl som 
innehåller den genetiska informationen hos 
alla levande organismer. 

dominant – term som beskriver en genvariant som 
bara behöver förekomma hos en av kromo-
somerna i ett kromosompar för att komma 
till uttryck. 

dubbla användnings-
områden 

– möjligheten att en metod används för 
andra syften än den utvecklats för. 

dubbelsträngsbrott – när båda strängarna i DNA-molekylen 
klipps av, till exempelvis av ett nukleas. 
Dubbelsträngsbrott aktiverar cellens meka-
nismer för att reparera DNA. 
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epigenetiska 
förändringar 

– kemiska modifieringar i DNA som på-
verkar generna långsiktigt på annat sätt än 
genom förändring av DNA-sekvensen. 

ex vivo-redigering – genredigering som sker i celler utanför 
kroppen vilka sedan förs tillbaka till 
patienten. 

fenotyp – de observerbara egenskaperna hos en orga-
nism. Kan vara morfologiska, biokemiska, 
fysiologiska eller beteendemässiga. 

gen – en funktionell enhet hos DNA som kodar 
för exempelvis ett protein. 

genetisk reduktionism – uppfattningen att gener är den huvud-
sakliga förklaringen till sjukdom och till 
skillnader i egenskaper mellan olika män-
niskor. 

genom – arvsmassa. Den totala mängden DNA i 
en cell. 

genotyp – en organisms genetiska uppsättning. 

genterapi – behandlingar där DNA eller RNA ges 
till patienten i syfte att reglera, reparera, 
ersätta, addera eller ta bort en gen som 
orsakar sjukdom. 

grundareffekt – förändringar i frekvensen av olika gen-
varianter som kan uppkomma genom 
slumpmässiga effekter när en ny popula-
tion grundas av ett mindre antal individer. 

HDR – homology directed repair. En cellmeka-
nism för att reparera skadat DNA där en 
annan DNA-sträng används som mall vid 
reparationen. 

heterozygot – en individ som har olika genvarianter på 
respektive kromosom i ett kromosompar. 
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homolog 
rekombination 

– när genetiskt material byts mellan två 
homologa DNA-strängar, det vill säga 
strängar som innehåller samma genetiska 
material men i olika versioner. 

homozygot – en individ som har samma genvariant på 
båda kromosomerna i ett kromosompar. 

IVF – in vitro-fertilisering. En behandlings-
metod där ett ägg befruktas av spermier 
utanför kvinnans kropp (”provrörsbefrukt-
ning”). 

in vitro – ”i glas”. Term för att beteckna biolo-
giska eller medicinska försök och behand-
lingar som sker utanför den levande krop-
pen i en artificiell miljö. 

in vivo-redigering – genredigering som sker i kroppen genom 
att genredigeringssystemet levereras direkt 
till celler och vävnader. 

kromosom – struktur i cellen som är uppbyggd av en 
lång DNA-sträng och som vanligtvis inne-
håller ett stort antal gener. Kromosomerna 
bildar par där en kromosom ärvts från 
fadern och en från modern. 

kvävebas – organisk förening som innehåller kväve-
atomer. En av beståndsdelarna i DNA och 
RNA. 

kärn-DNA – DNA som ingår i kromosomerna och 
finns i cellkärnan. Det allra mesta av män-
niskans DNA finns i cellkärnan, men en 
liten del finns i mitokondrierna. 

könskromosom – kromosomer som avgör könet på bära-
ren. Kvinnor har två X-kromosomer och 
män en X-kromosom och en Y-kromosom. 

medikalisering – en process där allt fler aspekter av det 
mänskliga livet betraktas som sjukdom. 
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mitokondrie – cellstrukturer där cellens energiproduk-
tion sker och som innehåller genetisk in-
formation (DNA). 

monogen – en genetiskt bestämd egenskap eller sjuk-
dom som styrs av en enskild gen. 

mosaicism – när cellerna hos en individ har olika 
genotyp, exempelvis för att inte alla celler 
i ett embryo har genförändrats. 

mutation – förändring i DNA-sekvensen. Mutatio-
ner kan uppstå spontant vid ett kopierings-
fel under en celldelning eller induceras av 
omgivande faktorer. 

NHEJ – non-homologous end joining. En cell-
mekanism för att reparera skadat DNA 
där två lösa DNA-ändar fogas ihop utan 
förlaga och som ofta leder till fel där bas-
par adderas eller tas bort. 

nukleas – ett protein som klyver DNA- eller RNA-
strängar. 

nukleinsyra – DNA eller RNA. 

off label-användning – läkemedel som förskrivs av läkare till en 
patient vid en indikation som läkemedlet 
inte är godkänt för. 

organoid – en tredimensionell ansamling av cellväv-
nad som odlats i laboratorium för att efter-
likna verkliga organ. 

PGT – preimplantatorisk genetisk testning. En 
teknik för diagnostik av genetiska avvi-
kelser och sjukdomar, utförd på befruktade 
ägg före återföring till kvinnans livmoder. 

pleiotropi – när en gen påverkar flera olika fenotypiska 
egenskaper hos en individ. 
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polygen – en genetiskt bestämd egenskap eller sjuk-
dom som styrs av två eller flera gener. 

recessiv – term som beskriver en genvariant vars 
effekt döljs om det finns en annan (domi-
nant) genvariant på den andra kromosomen 
i ett kromosompar. 

RNA – ribonukleinsyra. Liknar DNA i sin upp-
byggnad och innehåller kvävebaser som 
kan matchas mot baserna i DNA. Till skill-
nad från DNA har RNA endast en sträng. 
RNA fyller olika funktioner i cellen i sam-
band med översättningen från DNA till 
protein. 

solutionism – uppfattningen att sociala problem kan 
eller bör lösas med teknologiska medel. 

somatisk 
genredigering 

– genförändringar av celler som inte ingår 
i arvslinjen och som inte kan föras vidare 
till avkomman. 

translation – att resultat från experimentell forskning 
överförs till vården för att ge patientnytta. 

ärftlig 
genredigering 

– genförändringar som sker i celler i arvs-
linjen och som kan ärvas av avkomman. 
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Sammanfattning 

Genredigering innebär att göra riktade förändringar av arvsmassan. 
Tekniker för att åstadkomma sådana förändringar har existerat i några 
decennier och haft stor betydelse inte minst för möjligheten att för-
stå funktionen hos olika gener och de proteiner som de kodar för. 
De typer av förändringar som har varit möjliga att göra har dock fram 
till nyligen varit begränsade, och metoderna har varit både omständ-
liga och tidskrävande. Genom den så kallade CRISPR-tekniken, som 
introducerades i början av 2010-talet, har genteknikområdet genom-
gått en revolution. Jämfört med de tidigare teknikerna för genrediger-
ing är CRISPR-tekniken betydligt enklare och flexiblare att använda. 
Detta har gjort att CRISPR på kort tid blivit den dominerande tek-
niken för genredigering. 

Det knyts stora förhoppningar till den nya genredigeringstek-
nikens möjligheter att bidra till hälsa, välstånd och livskvalitet. Inom 
den medicinska forskningen pågår kliniska studier av bland annat 
nya behandlingar mot cancer och genetiska blodsjukdomar. Andra 
exempel på potentiella tillämpningar inom medicinen är nya typer av 
antibiotika och genförändrade djur för transplantation av organ från 
djur till människa. Inom lantbruk och livsmedelsproduktion kan tek-
niken användas för att skapa djur och grödor som är mer resistenta 
eller ger större avkastning. Produktion av läkemedel, biodrivmedel 
och andra biologiska eller kemiska substanser är ytterligare exempel 
på tänkbara industriella tillämpningar. 

Samtidigt som genredigeringstekniken erbjuder stora möjligheter 
kan den också innebära risker av skilda slag. Tekniken kan användas 
för icke önskvärda ändamål. Skadliga effekter kan uppstå till följd av 
att det sker andra förändringar i arvsmassan än de avsedda eller för 
att vi saknar kunskap om effekterna av de förändringar vi gör. Men 
tekniken kan också få konsekvenser bortom de konkreta samman-
hang där den används. Genredigering är en potentiellt transformativ 
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teknologi – det vill säga en teknologi som kan komma att omforma 
samhället på ett genomgripande sätt och påverka såväl praktiska aspek-
ter av samhällslivet som sociala relationer, värderingar och ytterst vår 
syn på oss själva. Det gäller särskilt om vi börjar att använda tekniken 
för att förändra våra egna genetiska förutsättningar. 

Genredigering, i synnerhet på människa, väcker därför etiska frå-
gor som berör såväl den enskilda individen som samhället i stort. Det 
handlar om vilka personer vi vill vara, vilket samhälle vi vill leva i och 
vilka värderingar som ska vara styrande när vi tar ställning till tek-
nikens möjligheter och risker. Eftersom det handlar om en teknik 
som till stor del ännu befinner sig i sin linda och vars framtida poten-
tiella tillämpningar och konsekvenser kan vara svåra att överblicka, 
är en annan central fråga hur vi bör förhålla oss till den kunskaps-
osäkerhet som råder. 

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, har i uppdrag att analysera 
medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Rådet 
har på eget initiativ tagit fram denna rapport om etiska aspekter på 
redigering av det mänskliga genomet, såväl förändringar som går i 
arv till framtida generationer som förändringar som inte gör det. 
Målet med rapporten är att utgöra underlag för framtida reglering 
och praxis samt att stimulera till samhällelig debatt. 

Terminologi 

För att en förändring i genomet ska kunna föras vidare till avkom-
man måste förändringen ske i celler i den så kallade arvslinjen. I arvs-
linjen ingår könsceller (spermier och äggceller), det befruktade ägget 
och samt alla celler i cellinjen från befruktat ägg till könsceller, in-
klusive de stamceller som ger upphov till könsceller, så kallade köns-
stamceller. Även om alla förändringar i arvslinjen i teorin är ärftliga 
avser begreppet ärftlig genredigering i det följande i huvudsak ärftliga 
genförändringar där syftet är att cellerna ska utvecklas till männi-
skor. Begreppet omfattar sålunda inte preklinisk forskning på köns-
celler och embryon. 

Celler som inte ingår i arvslinjen kallas för somatiska celler. Gen-
förändringar i somatiska celler, oavsett om de tillkommit genom gen-
redigering eller genom spontana mutationer, är inte ärftliga. Genredi-
gering i somatiska celler kallas för somatisk genredigering.  
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Frågans tidigare beredning i Sverige 

Statliga utredningar  

Genteknik, genredigering och genterapi, såväl på människa som på 
andra organismer, har behandlats i flera utredningar sedan 1980-talet. 
När det gäller somatiska ingrepp har fokus legat på behandling av 
sjuka människor, medan ingrepp för icke-terapeutiska syften inte be-
handlats alls eller endast mycket flyktigt. Den generella bedömningen 
i utredningarna har varit att medicinska behandlingar som baseras på 
somatisk genredigering ur etisk synvinkel inte väsentligen skiljer sig 
från annan medicinsk behandling. Den förväntade nyttan måste över-
väga riskerna och behandlingarna ska vila på informerat samtycke. 
Några förslag om förbud eller begränsningar har inte framförts.  

Ärftlig genredigering har däremot i utredningarna setts som mer 
problematiskt ur ett etiskt perspektiv. En fråga som lyfts i flera av 
dem är huruvida ärftlig genredigering utgör en kränkning av den 
enskildes rätt till ”genetisk integritet”, det vill säga rätt att födas utan 
ett manipulerat genom. Det har setts som avgörande att tekniken 
inte skulle börja användas innan de etiska aspekterna fått en grundlig 
genomlysning. För att garantera detta menade flera av utredningarna 
att ärftlig genredigering tills vidare inte borde vara tillåtet. Redan 
1991 infördes i praktiken ett förbud mot genterapi på könsceller, ett 
förbud som återupprepades och förtydligades 2006 i lagen (2006:351) 
om genetisk integritet m.m. 

Smers tidigare arbete kring förändringar 
av det mänskliga genomet 

Smer har alltsedan rådets tillblivelse 1985 återkommande behandlat 
frågor som rör förändringar av det mänskliga genomet och genterapi, 
i bland annat remissvar vad gäller statliga utredningar på området, 
skrifter och seminarier.  

År 2013 berörde rådet frågan om så kallat mitokondriebyte i en 
rapport. En majoritet av rådets medlemmar ansåg att det kan vara 
etiskt godtagbart att göra förändringar i mitokondrie-DNA för att 
förhindra allvarlig ärftlig sjukdom om de medicinska riskerna kan 
bedömas som godtagbara.  
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År 2015 kommenterade rådet de nya möjligheter att redigera det 
mänskliga genomet som öppnats i och med CRISPR-tekniken. Smer 
såg positivt på de möjligheter som genredigeringstekniken kan inne-
bära, särskilt gällande somatisk genterapi för svåra sjukdomar. Även 
forskning på befruktade ägg kunde enligt rådet ge värdefull kunskap 
exempelvis om infertilitet och stamcellsterapi. Vad gäller kliniska 
försök med ärftlig genredigering menade rådet att den nuvarande 
svenska regleringen av genteknologisk forskning var väl avvägd och 
påpekade att forskarsamhället bör gå försiktigt framåt med forsk-
ning som syftar till att introducera ärftliga förändringar i kärn-DNA. 
Med hänsyn till kunskapsluckor om medicinska risker och andra 
eventuella effekter menade rådet att var det alldeles för tidigt att ut-
föra kliniska forskningsförsök vid den aktuella tidpunkten.  

Genteknik behandlades även i en skrivelse till regeringen i juni 
2018 där Smer bland annat påpekade att regelverket behöver ses över 
utifrån de nya möjligheter som finns till genredigering, men angav 
även andra skäl till att lagstiftningen bör ses över. 

Medicinsk bakgrund 

CRISPR-teknik 

Tekniker för att göra riktade förändringar i arvsmassan, till exempel 
”slå ut” (inaktivera) enskilda gener, har existerat under några decen-
nier och varit ett viktigt redskap för att öka kunskapen om gener och 
funktionen hos de proteiner de kodar för och därmed deras roll för 
exempelvis uppkomsten av sjukdom. De typer av förändringar i geno-
met som har varit möjliga att göra har dock varit begränsade, och 
metoderna har varit både omständliga och tidskrävande. CRISPR-tek-
niken som utvecklades i början av 2010-talet har radikalt förändrat 
detta. Tekniken bygger på att ett protein (Cas) klipper av DNA-mole-
kylens båda strängar på ett specifikt ställe som anges av en RNA-
molekyl som är kopplad till Cas-proteinet. Därefter utnyttjas cellens 
egen förmåga att reparera skadat DNA för att åstadkomma en för-
ändrad DNA-sekvens. Genom att byta ut RNA-molekylen går det 
enkelt att programmera var i arvsmassan förändringen ska ske. Tek-
niken har inte endast gjort det enklare och snabbare att förändra en-
skilda gener utan gör det också möjligt att genomföra förändringar i 
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flera olika gener i samma cell, antingen samtidigt eller efter varandra, 
samt förändringar på kromosomnivå. 

Svårigheter och problem 

En teknisk svårighet vid genredigering med CRISPR-teknik är att 
undvika att det sker andra förändringar i arvsmassan än de avsedda 
och därmed riskera att introducera nya skadliga mutationer. Icke av-
sedda förändringar omfattar både ”felaktiga” förändringar på ”rätt” 
plats i arvsmassan och förändringar på andra ställen i arvsmassan än 
den plats som man vill förändra. Riskerna för oönskade förändringar 
är särskilt stora om flera gener ändras samtidigt. Ett sätt att minska 
risken för oönskade effekter är att undvika att klippa av båda DNA-
strängarna vid redigeringen. De senaste åren har nya CRISPR-base-
rade metoder utvecklats som inte klipper av DNA alls eller endast 
en sträng.  

Ett annat tekniskt problem är att undvika mosaicism, det vill säga 
att endast en del av cellerna får den önskade förändringen. Mosai-
cism kan uppstå vid genredigering tidigt i embryoutvecklingen om 
redigeringsprocessen inte är hundraprocentigt effektiv, så att några 
celler ändras och andra inte. 

En annan svårighet är att kunna förutsäga effekterna av de för-
ändringar man vill göra för att vara säker på att de positiva effekterna 
överväger de negativa. Detta beror på att gener kan påverka organis-
men på många olika sätt. En genvariant som minskar risken för en 
viss sjukdom eller påverkar en viss egenskap i en önskad riktning kan 
samtidigt öka risken för andra sjukdomar eller påverka andra egen-
skaper negativt. Genredigering kräver därför god kunskap om vilka 
olika effekter i kroppen en gen har och hur den samverkar med andra 
gener och med icke-genetiska faktorer. Denna kunskap är i nuläget 
begränsad, vilket kan utgöra en minst lika viktig begränsning för möj-
ligheten till bred tillämpning av genredigering som de tekniska svå-
righeterna. 
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Tillämpningar av genredigering på människa 

Somatisk genredigering 

Somatisk genredigering bedöms ha stor potential när det gäller att 
behandla och förebygga såväl svåra sällsynta sjukdomar som stora 
folksjukdomar. Det som sannolikt kan bli aktuellt i ett första skede 
är insatser för att ändra enskilda gener, medan behandlingar som 
riktar in sig på flera gener är mer komplicerade och anses i dag inte 
uppfylla tekniska och kunskapsmässiga säkerhetskrav. Behandlingarna 
skulle kunna inriktas mot mutationer som ger upphov till sjukdom, 
men också exempelvis mot gener som påverkar hur effektivt kroppen 
bekämpar sjukdom. 

Sedan CRISPR-tekniken utvecklades har antalet kliniska studier 
som baseras på somatisk genredigering ökat avsevärt. Globalt finns 
i dag ett drygt hundratal kliniska studier som baseras på somatisk 
genredigering registrerade. Från ett mindre antal studier har tidiga 
resultat publicerats som varit positiva med avseende på säkerhet och 
effektivitet. 

Generellt fokuserar studierna på att slå ut gener, vilket ställer lägre 
precisionskrav än att korrigera gener. Merparten av studierna bygger 
på att celler tas ut ur kroppen, behandlas och sedan förs tillbaka. 
Detta gör det möjligt att kontrollera vilka förändringar som skett 
och undvika att föra tillbaka celler som innehåller oönskade föränd-
ringar. Celler i immunsystemet och andra blodceller är exempel på 
celler som kan redigeras på detta sätt. Flera av studierna syftar till att 
förändra patientens immunförsvar så att det mer effektivt bekämpar 
cancerceller.  

Betydligt svårare blir det i det fall redigeringen måste ske direkt i 
kroppen, vilket är fallet med de flesta celltyper och vävnader. Ut-
maningarna handlar både om att leverera CRISPR-systemet till rätt 
organ och att se till att det inte sker några icke avsedda förändringar 
som kan skada patienten. Försök med genredigering direkt i kroppen 
har dock gjorts, exempelvis för att behandla en ärftlig ögonsjukdom. 

Även om fokus i dag ligger på behandling och prevention av 
sjukdom har de tekniska framsteg som skett också aktualiserat möj-
ligheten att använda somatisk genredigering för tillämpningar utan 
medicinskt syfte, såsom att påverka fysiska egenskaper, psykiska egen-
skaper eller personlighetsdrag. Eftersom de tekniska och kunskaps-
mässiga svårigheterna kan vara större samtidigt som nyttan generellt 
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är mindre bedöms studier på människa av sådana ingrepp i dag inte 
uppvisa en acceptabel balans mellan förväntad nytta och risk. Meto-
derna för genredigering utvecklas dock snabbt, och skulle de bli mer 
exakta i framtiden samtidigt som kunskapen om geners funktion i 
olika vävnader ökar skulle denna balans kunna ändras. Dessutom är 
det inte uteslutet att metoder som utvecklats i terapeutiskt eller före-
byggande syfte även skulle kunna användas för att förändra egen-
skaper (så kallad dubbel användning). 

Ärftlig genredigering 

Tre potentiella huvudsyften för ärftlig genredigering kan identi-
fieras: att få genetiskt besläktade barn vid risk för (allvarlig) genetisk 
sjukdom, att åstadkomma genetiska förbättringar hos barnet samt 
att få genetiskt besläktade barn vid genetiskt betingad infertilitet.  

Med genredigering vid risk för allvarlig sjukdom avses föränd-
ringar där fokus ligger på att undvika att barnet får en eller flera gen-
varianter som är kopplade till allvarlig sjukdom (det talas ibland om 
att ”korrigera” sjukdomsgener). Vilken genvariant barnet erhåller 
i stället antas vara av underordnad betydelse. Det ändamål som många 
bedömer skulle kunna bli aktuellt i ett första läge är att göra det möj-
ligt för par som bär på anlag för allvarlig genetisk sjukdom som beror 
på en mutation i en enskild gen att kunna få genetiskt besläktade 
barn som inte är sjuka. Vid ärftlig genredigering för att åstadkomma 
genetiska förbättringar sker förändringen till en eller flera specifika 
genvarianter som antas vara kopplade till en önskad förbättring, till 
exempel ökat skydd mot en viss sjukdom eller förbättring av en viss 
fysisk eller mental egenskap. Vid ärftlig genredigering vid genetiskt 
betingad infertilitet är syftet att ”korrigera” mutationer som hämmar 
produktionen av könsceller. 

Vid ärftlig genredigering kommer de förändringar som sker att 
kunna påverka samtliga vävnader och utvecklingsstadier och kom-
mer dessutom att kunna ärvas vidare till kommande generationer. 
I dessa situationer är det särskilt viktigt att undvika icke avsedda för-
ändringar och mosaicism.  

Den första studien med genförändrade embryon publicerades 2015. 
Sedan dess har ytterligare ett antal studier publicerats. Såväl mosaicism 
som olika icke avsedda förändringar har observerats i studierna. 
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Internationell utblick 

Allt sedan Charpentier och Doudna först beskrev CRISPR-tekniken 
2012 har den nya metoden för genredigering diskuterats brett i hela 
världen. Flera olika vetenskapliga konferenser har ägt rum och ett 
stort antal yttranden och rekommendationer har publicerats om frå-
gans etiska och regulatoriska dimensioner. Vid sidan om yttranden 
och rapporter från olika rådgivande organ och organisationer finns 
en snabbt växande litteratur om genredigering, dess etiska implika-
tioner och vilken reglering som behövs.  

I dag finns det en generell konsensus bland beslutsfattare och i 
det vetenskapliga samhället om att det är för tidigt att genomföra 
kliniska försök med ärftlig genredigering på människa Däremot 
finns det olika åsikter om huruvida ärftlig genredigering alls bör få 
utföras i framtiden, och, om det ska få utföras, i vilka fall och under 
vilka omständigheter. Några menar att om tekniken visar sig kunna 
användas utan medicinska risker för individen och framtida genera-
tioner och tillämpas för ’lovvärda’ ändamål kan den vara etiskt god-
tagbar, medan andra förespråkar ett permanent förbud av tekniken.  

Gemensamma nämnare i flera av de rapporter och yttranden som 
publicerats av vetenskapliga kommittéer, internationella organisa-
tioner och nationella etikråd är följande: 

– Det är för tidigt att genomföra ärftlig genredigering på människa 
och förbud bör råda åtminstone till dess man har ett robust kun-
skapsunderlag kring teknikens risker och möjligheter och till dess 
regelverk och riktlinjer tagits fram för teknikens användning.  

– Det bör ske global samverkan kring regelverk och riktlinjer på 
området, för att sätta gränser och främja goda tillämpningar. 

– Det bör skapas funktioner för global övervakning av den forsk-
ning som pågår. 

– Det behövs en bred debatt i samhället om hur vi ska använda 
genredigeringstekniken. 
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Medborgardialoger och attityder i samhället 

De senaste 10 åren har det varit ett allt större fokus på vikten av med-
borgardialoger inför beslut om framtida policyer inom biomedicin så 
väl som andra områden.  

Medborgardialoger är en aktivitet där företrädare från allmänheten 
på olika sätt interagerar med forskare, intressenter och beslutsfattare 
för att överväga frågor som är relevanta för framtida politiska beslut.  

Det EU-finansierade projektet ORION open science har genom-
fört ett projekt där man anordnat medborgardialoger i fyra länder; 
Tyskland, Storbritannien, Spanien och Sverige, med fokus på genre-
digering. Utfallet av dessa dialoger visade att kunskapen om den nya 
tekniken var förhållandevis låg bland deltagarna i samtliga länder. 
Deltagarna var överlag positiva till grundforskning på området. I samt-
liga länder var man positiva till olika tillämpningar vad gäller somatisk 
genredigering i medicinskt syfte, särskilt möjligheten att behandla 
allvarlig sjukdom. I samtliga länder såg man risker med ärftlig gen-
redigering och tillämpningar av tekniken för kosmetiska syften lyf-
tes fram som obehövliga. Risker med tekniken såsom säkerhet, jäm-
lik tillgång till tekniken, samt andra etiska problem och konsekvenser 
för miljön lyftes fram i samtliga länders dialoger.  

Smer har inom ramen för arbetet med rapporten anordnat med-
borgardialoger med gymnasieungdomar med syfte att fånga ungdomars 
inställning till genredigering på människa. Samtliga ungdomar var 
positiva till somatisk genredigering för att behandla och bota sjuk-
domar, medan de allra flesta deltagare var negativa till att använda 
tekniken för att förbättra redan födda människor. Vad gäller gen-
redigering av könsceller och befruktade ägg var flera ungdomar för-
siktigt positiva till en strikt framtida medicinsk tillämpning av tek-
niken för att undvika allvarliga genetiska sjukdomar hos framtida 
individer, medan de var starkt kritiska till att använda metoden för 
att förbättra egenskaper. 
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Regelverk 

Förändringar som kan gå i arv 

Enligt lagen om genetisk integritet m.m. är det förbjudet att utföra 
försök i forsknings- eller behandlingssyfte som medför genetiska 
förändringar som kan gå i arv hos människa. Vidare anges att behand-
lingsmetoder som avser att åstadkomma genetiska förändringar som 
kan gå i arv hos människa inte får användas. Ett befruktat ägg som 
har varit föremål för försök i forsknings- eller behandlingssyfte (oavsett 
om försöket avsett genredigering eller något annat) får inte föras in 
i en kvinnas kropp. Detta förbud omfattar även situationer där för-
söket utförts på spermierna eller det obefruktade ägget, eller om ägget 
har varit föremål för somatisk cellkärnöverföring. Mitokondriebyte 
är därmed otillåtet.  

Forskning 

Forskning kring genredigering faller i många fall under lagen om 
etikprövning av forskning som avser människor. Det gäller exempel-
vis forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson 
eller forskning på biologiskt material som kan härledas till en män-
niska. Sådan forskning ska godkännas av etikprövningsmyndigheten, 
som endast får godkänna forskning som kan utföras med respekt för 
människovärdet och grundläggande rättigheter och endast om de 
risker som forskningen kan medföra för forskningspersoners hälsa, 
säkerhet och personliga integritet uppvägs av dess vetenskapliga värde. 
Lagen innehåller därutöver bland annat bestämmelser kring infor-
mation och samtycke. Preklinisk forskning kring genredigering som 
sker på celler som inte kan härledas till en människa omfattas inte av 
etikprövningslagen. 

Somatiska behandlingar i hälso- och sjukvården 

Eventuella somatiska genredigeringsbehandlingar som ges inom hälso- 
och sjukvården lyder under de bestämmelser som gäller för hälso- 
och sjukvård generellt. Det innebär exempelvis att vården ska vara 
av god kvalitet, bygga på respekt för patientens självbestämmande 
och integritet samt stå i överensstämmelse med vetenskap och be-
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prövad erfarenhet. För att en genredigeringsåtgärd ska omfattas av 
hälso- och sjukvårdslagstiftningen måste den syfta till att medicinskt 
förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Förbättrande 
åtgärder som inte har någon koppling till sjukdom eller skada faller 
därför utanför ramen för hälso- och sjukvården. 

Somatiska behandlingar utanför hälso- och sjukvården 

Somatiska genredigeringsbehandlingar som inte utgör hälso- och sjuk-
vård kan i vissa fall omfattas av lagen om estetiska kirurgiska ingrepp 
och estetiska injektionsbehandlingar. Det innebär att behandlingarna 
ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet och medför vissa krav 
på utövaren vad gäller exempelvis kompetens, information och för-
säkringar. Regelverket omfattar kirurgiska ingrepp och injektions-
behandlingar som görs i syfte att förändra eller bevara utseendet på 
en människa som utförs inom en yrkesmässig verksamhet. För even-
tuella behandlingar som inte utförs yrkesmässigt eller inte påverkar 
utseendet men påverkar förmågor (till exempel kognitiva förmågor) 
finns inga motsvarande krav. För produkter och tjänster som till-
handahålls konsumenter gäller produktsäkerhetslagens krav på att 
varan eller tjänsten inte för med sig någon risk för människors hälsa 
och säkerhet eller bara medför en låg risk samt att konsumenten ska 
få den säkerhetsinformation hen behöver för att kunna bedöma ris-
kerna med varan eller tjänsten och att skydda sig mot dessa risker. 
Lagen bygger på att produkter som uppfyller de i lagen specificerade 
kraven får säljas till konsumenterna och att åtgärder i form av före-
lägganden och förbud i allmänhet vidtas i efterhand.  

Läkemedel 

Regleringen på läkemedelsområdet styrs till stor del av EU-rätten. 
För substanser eller kombinationer av substanser som uppfyller defini-
tionen av ett läkemedel finns krav gällande klinisk prövning och god-
kännande som bland annat syftar till att skydda försökspersoner och 
till att säkerställa läkemedels kvalitet, säkerhet och effekt. Enligt den 
rättsliga översikt som Smer låtit göra som en del i denna rapport, kan 
man, om man tar hänsyn till definitionen av begreppet läkemedel samt 
rättspraxis i EU-domstolen, argumentera för att en hälsofrämjande 
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effekt krävs för att en produkt ska omfattas av begreppet läkemedel. 
Detta innebär att produkter som saknar sådan effekt riskerar att falla 
utanför tillämpningen av EU-rättens reglering av frågor rörande läke-
medel.  

För så kallade läkemedel för genterapi gäller särskilda bestäm-
melser. De omfattas bland annat av bestämmelserna om centraliserat 
förfarande, vilket innebär att de godkänns för försäljning i hela EU 
efter bedömning av den europeiska läkemedelsmyndigheten. I EU:s 
läkemedelsdirektiv är läkemedel för genterapi definierat på ett sätt 
som gör att det har anförts att ingrepp som använder CRISPR-tek-
nik riskerar falla utanför detta begrepp. 

Oviedokonventionen 

Enligt Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och bio-
medicin, den så kallade Oviedokonventionen, får ett ingrepp som 
syftar till att ändra det mänskliga genomet endast genomföras i pre-
ventiva, diagnostiska eller terapeutiska syften, och endast om dess 
syfte inte är att åstadkomma någon förändring av genomet som går 
i arv. Åtgärder som syftar till att modifiera genetiska egenskaper som 
inte är relaterade till en sjukdom (till exempel förbättring av egen-
skaper) är förbjudna. Oviedokonventionen är bindande för de stater 
som ratificerat den. Sverige har undertecknat men inte ratificerat kon-
ventionen. Genom undertecknandet av konventionen har Sverige åtagit 
sig att inte agera i strid med konventionens syfte.  

Överväganden 

Somatisk genredigering 

Medicinska tillämpningar  

Behandlingsmetoder som bygger på somatisk genredigering har en-
ligt Smers bedömning stor potential att bidra till bättre och mer jäm-
lik hälsa i befolkningen genom att behandla eller förebygga såväl svåra 
sällsynta sjukdomar som stora folksjukdomar.  

Vid somatisk genredigering sker förändringarna hos en existe-
rande individ som kan ge sitt samtycke. Förändringarna förs inte vidare 
till kommande generationer. Flera av de svåra frågor kring autonomi 
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och integritet som kan aktualiseras vid ärftlig genredigering uppstår 
därmed inte vid somatisk genredigering. 

 

Ur ett patientperspektiv menar Smer att somatisk genredigering 
för medicinska syften inte principiellt skiljer sig från andra meto-
der för att behandla eller förebygga ohälsa. Vid sidan av kravet på 
informerat samtycke från individen är den avgörande frågan 
balansen mellan förväntad nytta och risk. 

 
Nya framväxande teknologier kan dock få effekter bortom de kon-
kreta sammanhang där de används och omforma sociala relationer, 
värderingar och människosyn. En farhåga som rests är att om soma-
tisk genredigering blir en etablerad behandling mot genetisk sjuk-
dom, riskerar individer med sådan sjukdom som inte kan behandlas 
ytterligare marginalisering och diskriminering. En annan farhåga, om 
det blir möjligt att ”korrigera” genvarianter som orsakar genetiska 
sjukdomar, är att det skulle kunna leda till att vi börjar söka ”tekno-
logiska” lösningar på uppgiften att skapa ett samhälle med lika möjlig-
heter – att fokus ändras från att anpassa samhället till människor med 
skiftande förutsättningar till att anpassa människorna till samhället. 

 

Även om dessa risker enligt Smer inte utgör skäl att avstå från att 
utveckla behandlingar med stor potentiell patientnytta, finns en-
ligt rådet när nya behandlingsmetoder utvecklas och introduceras 
ett behov av att beakta de vidare samhällskonsekvenserna på ett 
sätt som inte alltid sker i dag. Detta behov kan vara särskilt uttalat 
vid behandlingar som baseras på somatisk genredigering, efter-
som en del metoder för att behandla eller förebygga sjukdom kan 
bli möjliga att använda även för att förbättra egenskaper utan 
medicinskt syfte (dubbel användning), något som innebär sär-
skilda etiska risker. 
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Icke-medicinska tillämpningar 

Även om fokus i dag ligger på att behandla sjukdom skulle somatisk 
genredigering potentiellt även kunna användas för att ”förbättra” 
egenskaper där medicinskt syfte saknas, exempelvis för att påverka 
sinnelag, sociala förmågor eller andra förmågor som har betydelse för 
individens välbefinnande och förutsättningar att uppnå olika livsmål. 

Somatisk genredigering på människa för att förbättra egenskaper 
utan medicinskt syfte skulle potentiellt kunna gagna såväl individ 
som samhälle. Genredigering för att förbättra egenskaper kan sam-
tidigt medföra betydande samhällsrisker. Ojämlik tillgång till sådana 
behandlingar skulle kunna leda till ökade klyftor i samhället. Genre-
digering för att förbättra egenskaper skulle kunna leda till norm-
förskjutningar och minskad tolerans mot det ”icke-perfekta” och till 
stigmatisering av de som inte kan, inte har råd eller inte önskar genom-
gå sådan behandling. På sikt skulle en sådan utveckling kunna med-
föra ett hot mot människovärdet och tanken att varje människa för-
tjänar respekt för den hon är, just som hon är. 

 

Smer menar att stor vikt måste läggas vid de potentiella risker för 
människovärde och andra grundläggande samhällsvärden som soma-
tisk genredigering för att förbättra egenskaper utan medicinskt 
syfte medför.  

 
Möjligheten att metoder som utvecklas för medicinskt syfte kan 
komma att användas även för att förbättra egenskaper gör att risker 
av detta slag behöver uppmärksammas i ett tidigt skede, redan när 
nya metoder utvecklas. 

Ärftlig genredigering 

Vid en diskussion om den potentiella nyttan av ärftlig genredigering 
behöver enligt Smer en åtskillnad göras mellan fall där det finns risk 
att ett blivande barn drabbas av (allvarlig) genetisk sjukdom, fall där 
det handlar om att behandla genetiskt betingad infertilitet respektive 
fall där syftet är att åstadkomma genetiska förbättringar hos barnet, 
det vill säga introducera nya genvarianter som inte finns i föräld-



Smer 2022:1 Sammanfattning 

31 

rarnas arvsmassa och som är kopplade till exempelvis ökat skydd 
mot sjukdom eller förbättring av en viss fysisk eller mental egenskap. 

Ur det blivande, ännu inte existerande, barnets intresse är det 
centrala enligt Smers uppfattning att den reproduktiva metod som 
används ger förutsättningar för god hälsa hos barnet. Häri ligger att 
kunna undvika att det blivande barnet ärver anlag som medför risk 
för allvarlig sjukdom, men också att riskerna med själva metoden är 
så låga som möjligt. Vid de två första typerna av fall existerar det 
mindre riskfyllda metoder än ärftlig genredigering för att få barn. 
Vid både genetiskt betingad infertilitet och risk för allvarlig genetisk 
sjukdom kan donation av embryon eller könsceller vara ett alter-
nativ. För de flesta par som bär på anlag för allvarlig genetisk sjuk-
dom kan preimplantatorisk genetisk testning användas (även om 
undantag finns). Sammantaget är det därför i nuläget tveksamt om 
ärftlig genredigering vid risk för allvarlig sjukdom eller vid genetiskt 
betingad infertilitet generellt kan motiveras utifrån det blivande 
barnets intresse. Nyttan handlar i dessa fall främst om blivande för-
äldrars möjlighet att kunna få genetiskt besläktade barn (vid gene-
tiskt betingad infertilitet) respektive genetiskt besläktade barn utan 
sjukdomen (vid risk för allvarlig genetisk sjukdom). 

I situationer där syftet är att åstadkomma genetiska förbättringar 
skulle ärftlig genredigering däremot kunna ge det barn som föds bättre 
livschanser än andra tillgängliga reproduktiva alternativ. I sådana fall 
skulle metoden även kunna motiveras utifrån det blivande barnets 
bästa, under förutsättning att riskerna bedöms som acceptabla. 

De medicinska riskerna vid ärftlig genredigering är kopplade till 
både avsedda och icke avsedda förändringar. Smer menar att de medi-
cinska riskerna vid ärftlig genredigering inte kan värderas på samma 
sätt som vid somatisk, där det handlar om att bota eller behandla en 
existerande person. Vid ärftlig genredigering måste det beaktas att 
den (potentiellt) sjuka individen inte existerar. Beslutet handlar om 
att säga ja eller nej till en reproduktiv metod som kan ha större eller 
mindre inneboende risker. I det läget aktualiseras samhällets ansvar 
att så långt det är möjligt säkerställa vars och ens rätt till bästa upp-
nåeliga hälsa. Smer menar att två krav måste vara uppfyllda för att de 
medicinska riskerna vid ärftlig genredigering på människa ska kunna 
anses godtagbara: 
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• En nödvändig förutsättning för att överväga att tillåta ärftlig 
genredigering på människa är att det finns tillförlitliga prekli-
niska data som ger belägg för att det går att göra precisa gen-
förändringar i den mänskliga arvslinjen på ett säkert sätt utan 
icke avsedda förändringar.  

• För varje avsedd förändring måste det sammantagna kunskaps-
läget ge belägg för att förändringen ger den avsedda effekten 
och inte riskerar att leda till andra, icke önskvärda effekter för 
det blivande barnet på grund av att den aktuella genen kan ha 
andra funktioner i kroppen 

Trots de betydande framsteg som gjorts det senaste decenniet när 
det gäller att kunna genomföra precisa förändringar i genomet, in-
klusive i embryon, är enligt Smers bedömning säkerhetskravet inte 
uppfyllt i dag. Teknikutvecklingen på genredigeringsområdet är dock 
intensiv, och det är inte osannolikt att det inom en inte avlägsen 
framtid kommer att finnas prekliniska data som tyder på att genredi-
gering – så långt det är möjligt att fastställa på preklinisk nivå – kan 
genomföras hos celler i arvslinjen på ett sätt som uppfyller rimliga 
säkerhetskrav. 

 

Om de medicinska kraven är uppfylla är ett argument för att 
tillåta kliniska studier och i förlängningen behandlingar enligt 
Smer att det kan ge ökade förutsättningar för föräldraskap för 
blivande föräldrar som i dag saknar eller har begränsade möjlig-
heter att få genetiskt besläktade barn eller genetiskt besläktade 
barn utan allvarlig sjukdom. Argumentet väger enligt Smer tyngre 
ju allvarligare tillstånd det blivande barnet riskerar drabbas av och 
ju färre alternativ som finns tillgängliga. 

Vid ett ställningstagande till huruvida ärftlig genredigering bör till-
låtas, och i så fall vilka tillämpningar, behöver emellertid enligt Smer 
andra aspekter än medicinsk säkerhet och blivande föräldrars repro-
duktiva intressen beaktas. Ärftlig genredigering på människa väcker 
en rad frågor kring människosyn, solidaritet, tolerans, självbestäm-
mande, jämlikhet och vårt ansvar för kommande generationer. I ett 
samhälle där det betraktas som ”normalt” att använda reproduktiva 
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metoder för att optimera det blivande barnets hälsomässiga förut-
sättningar finns risken att solidariteten med personer med sjukdom 
och funktionsnedsättning eller andra individer som inte lever upp till 
samhällets normer minskar. Det kan också medföra att vi börjar söka 
”teknologiska” lösningar på uppgiften att skapa ett samhälle med lika 
möjligheter. 

Ärftlig genredigering för att åstadkomma genetiska förbättringar 
kan innebära särskilda samhällsrisker. Det handlar om risken för ökad 
ojämlikhet (genetiska klassklyftor), normförskjutningar och mins-
kad tolerans mot det ”icke-perfekta” och i slutändan ett ifrågasät-
tande av varje människas lika värde och rätt att existera och respek-
teras som den hon är. Omfattningen av dessa risker är till stor del 
oklar. En viktig fråga blir därför hur samhället ska hantera den osäker-
het som finns. Smers uppfattning är att vid beslut som kan påverka 
grundläggande samhällsvärden och där stor kunskapsosäkerhet råder 
måste grundinställningen vara försiktighet. 

 

Ärftlig genredigering på människa bör enligt Smer endast över-
vägas i de fall, och under de betingelser, där det finns mycket goda 
skäl att anta att det inte kommer att leda till en utveckling mot 
ökade sociala klyftor, ökad utsatthet för sårbara grupper eller hot 
mot människovärdet. 

 
Ärftlig genredigering skulle kunna användas för att förändra ett bli-
vande barns gener på ett sätt som begränsar barnets autonomi eller 
försämrar dess livschanser. Ärftlig genredigering på människa väcker 
därför frågan om föräldrars reproduktiva bestämmanderätt i förhål-
lande till samhällets ansvar att skydda dem som inte själva kan till-
varata sina intressen, och i vilken omfattning detta ansvar omfattar 
även framtida generationer. 

 

Smer anser inte att rätten till reproduktiv autonomi innebär någon 
oinskränkt rätt att besluta över blivande barns genetiska förut-
sättningar. I dessa fall måste principen om barnets bästa vara 
överordnad. Eventuella förändringar som genomförs måste alltid 
utgå från och kunna förväntas främja det blivande barnets intresse. 
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Smers sammantagna slutsats är att ärftlig genredigering på män-
niska väcker viktiga frågor om behovet av och möjligheten till 
gränsdragning mellan etiskt acceptabla och icke acceptabla till-
lämpningar som behöver besvaras innan ett eventuellt framtida 
beslut om att öppna upp för vissa tillämpningar fattas. 

Fortsatt samhällsdebatt behövs 

Genredigering på människa, både ärftlig och somatisk, ställer grund-
läggande frågor om vilka personer vi vill vara och vilket samhälle vi 
vill leva i, liksom hur vi ska hantera den osäkerhet som finns och 
vilka risker vi är beredda att ta för att uppnå olika tänkbara mål. Gen-
redigering på människa väcker också frågan om det är samhället eller 
människorna som bör förändras för att alla ska ges så goda och jäm-
bördiga livschanser som möjligt. Det är enligt Smer viktigt att fort-
sätta diskussionen kring dessa frågor som en del i en vidare samhälls-
debatt kring genredigeringsteknikens möjligheter och risker. 

Rekommendationer 

Genredigering på människa aktualiserar grundläggande etiska frågor 
som bland annat rör hälsa och välbefinnande, autonomi, jämlikhet, 
solidaritet, människovärde och människosyn. Syftet med rådets rekom-
mendationer är tvådelat: att å ena sidan skapa goda förutsättningar 
för att kunna tillvarata genredigeringsteknikens potential att bidra 
till människors hälsa, funktionsförmåga och livskvalitet, och att å andra 
sidan hantera de potentiella och delvis svåröverblickbara risker för 
enskilda individer, särskilda grupper och samhället i stort som tek-
niken kan medföra och som identifierats i rådets analys. 

Förbudet mot genetiska förändringar i arvslinjen bör kvarstå 

En absolut förutsättning för att överväga att tillåta ärftlig genrediger-
ing på människa är enligt Smer att det finns tillförlitliga prekliniska 
data som ger belägg för att det går att göra precisa genförändringar i 
den mänskliga arvslinjen på ett säkert sätt utan oönskade föränd-
ringar. Detta krav är enligt Smers bedömning inte uppfyllt i dag. Det 
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nuvarande förbudet mot försök eller behandlingar som leder till gene-
tiska förändringar som kan gå i arv hos människa bör därför enligt 
Smer kvarstå.  

Ett tillfälligt stopp för somatisk genredigering utanför 
hälso- och sjukvården bör införas 

Genredigering för att förbättra egenskaper utan medicinskt syfte 
kan innebära särskilda samhällsrisker när det gäller ökade klyftor, 
minskad tolerans och en försvagning av människovärdet. Samtidigt 
finns brister i regleringen till skydd för den enskilde mot att utsättas 
för otillbörliga risker. Mot den bakgrunden menar Smer att metoder 
för att förbättra egenskaper utan medicinskt syfte inte bör användas 
innan vi som samhälle tagit ställning till om och i vilka situationer 
somatisk genredigering ska kunna användas där medicinskt syfte sak-
nas. Smer anser därför att ett förbud mot behandlingar baserade på 
somatisk genredigering utanför hälso- och sjukvården bör införas 
tills dess att dessa frågor utretts 

En utredning bör skyndsamt tillsättas med uppgift att se över 
regleringen av genredigering på människa 

Den teknologiska utvecklingen har aktualiserat behovet av en över-
syn av gällande regelverk och en fördjupad beredning av vilka värden 
som ska vara styrande för regleringen framöver. Det behöver tas ett 
samlat grepp på frågan om behandlingar som bygger på den nya gen-
redigeringstekniken, såväl inom som utanför hälso- och sjukvården. 
Det är av stor vikt att ha en reglering på plats för att hantera de etiska 
frågorna och skapa goda förutsättningar för att tekniken ska kunna 
komma patienter till gagn. Smer föreslår därför att en utredning skynd-
samt tillsätts i syfte att belysa dessa frågor och ge förslag på framtida 
reglering avseende genredigering på människa. Två frågor för utred-
ningen som Smer särskilt vill lyfta fram är tillämpningar av somatisk 
genredigering utanför hälso- och sjukvården samt framtida tillämp-
ningar av ärftlig genredigering. 
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Tillämpningar av somatisk genredigering på människa 
utanför hälso- och sjukvården 

Behandlingar som baseras på somatisk genredigering kan komma att 
erbjudas utanför hälso- och sjukvården för att förbättra egenskaper 
utan medicinsk indikation. Det kan vara behandlingar som ursprung-
ligen utvecklats för medicinska ändamål (dubbel användning) eller 
behandlingar som tagits fram direkt för att förbättra olika mentala 
eller fysiska egenskaper. 

För somatisk genredigering utanför hälso- och sjukvården som 
inte utgör estetiska behandlingar saknas i dag särskild reglering till 
skydd för den enskilde mot att utsättas för otillbörliga medicinska 
risker. Genredigering för att förbättra egenskaper utan medicinskt 
syfte kan därtill innebära särskilda samhällsrisker när det gäller ökade 
klyftor, minskad tolerans och en försvagning av människovärdet. Smer 
menar att stor vikt måste läggas vid de potentiella risker för människo-
värde och andra grundläggande samhällsvärden som somatisk genre-
digering för att förbättra egenskaper utan medicinskt syfte medför. 
Rådet menar att en utredning bör se över vad som bör gälla för till-
lämpningar av somatisk genredigering utanför hälso- och sjukvården.  

Framtida tillämpningar av ärftlig genredigering 

Det senaste decenniets teknikutveckling på genredigeringsområdet 
har varit intensiv, och det är inte osannolikt att det inom en inte av-
lägsen framtid kommer att finnas prekliniska data som ger belägg för 
på att genredigering – så långt det är möjligt att fastställa på prekli-
nisk nivå – kan genomföras hos mänskliga celler i arvslinjen på ett 
sätt som uppfyller rimliga säkerhetskrav. I ett sådant läge kan det 
uppstå ett starkt tryck att gå vidare och inleda kliniska försök för vissa 
tillämpningar. Ett argument för att i det läget tillåta kliniska studier 
och i förlängningen behandlingar är enligt Smer att det kan ge ökade 
förutsättningar för föräldraskap för blivande föräldrar som i dag sak-
nar eller har begränsade möjligheter att få genetiskt besläktade barn 
eller genetiskt besläktade barn utan allvarlig sjukdom.  

Vid ett ställningstagande till huruvida ärftlig genredigering bör 
tillåtas, och i så fall vilka tillämpningar, behöver emellertid enligt Smer 
andra aspekter än medicinsk säkerhet och blivande föräldrars repro-
duktiva intressen beaktas. Ärftlig genredigering på människa väcker 
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en rad frågor kring människosyn, solidaritet, tolerans, självbestäm-
mande, jämlikhet och vårt ansvar för kommande generationer. Frå-
gorna kräver en grundlig etisk analys och en bred diskussion i sam-
hället. För att Sverige ska vara väl förberett den dag då genföränd-
ringar i arvslinjen bedöms som säkra, behöver vi fortsätta att diskutera 
och utreda om och under vilka omständigheter tillämpningar av ärftlig 
genredigering på människa är etiskt acceptabla. Smer menar att den 
föreslagna utredningen bör bereda och ta ställning till dessa frågor.  

Etikens ställning i processen från grundforskning 
till tillämpning bör stärkas 

För att vi ska kunna tillvarata genredigeringsteknikens potential, sam-
tidigt som risken för icke önskvärda konsekvenser för den enskilde 
och samhället minimeras, måste de etiska frågorna uppmärksammas 
i varje steg från forskning och utveckling till tillämpning på och utan-
för klinik. Smers bedömning är att det finns ett behov av insatser för 
att stärka etikens ställning i denna process. 

Utveckla etikprövningen av forskningsprojekt 
som omfattar genredigering 

Smer anser att det finns skäl att i högre grad än i dag även beakta de 
vidare samhällskonsekvenserna vid etikprövningen av forskningspro-
jekt och hur forskningen kan komma att påverka kommande genera-
tioner. Det gäller särskilt vid etikprövning av forskning om genredi-
gering, eftersom sådan forskning kan få långtgående konsekvenser 
för samhället. 

För att kunna bedöma risker av detta slag bör de vetenskapliga 
ledamöter som deltar i bedömning och beslut ha specialistkunskap 
inom genetik. Det bör också säkerställas att det bland ledamöterna 
som ska bedöma denna typ av forskning finns jurister och etiker med 
kompetens inom genetik. En möjlighet som bör övervägas är att cen-
tralisera bedömningarna till en avdelning inom Etikprövningsmyn-
digheten. Detta skulle skapa en samlad kompetens och kontinuitet. 
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Stimulera till etisk reflektion tidigt under forskningsprocessen  

Forskare är den grupp i samhället som först kommer i kontakt med 
ny kunskap och nya teknologier och har ett särskilt ansvar att göra 
allmänhet och beslutsfattare medvetna om vilka etiska frågor som 
utvecklingen ger upphov till. Smer anser att forskare i större utsträck-
ning än i dag behöver stimuleras till reflektion över vilka etiska frågor 
som ny kunskap och nya metoder kan väcka. Forskningshuvudmän-
nen bör exempelvis anordna obligatorisk kontinuerlig utbildning om 
etik, inklusive forskningsetiska riktlinjer och regelverk, för alla fors-
kare. Forskningsfinansiärerna kan genom krav på analys av etiska 
frågor i ansökningar om forskningsmedel stimulera etisk reflektion 
både bland forskare och i den egna verksamheten. 

Skapa ett register för forskningsansökningar 
som gäller genredigering 

Rapportering av forskningsprojekt som rör alla former av genredi-
gering, inklusive grundforskning och preklinisk forskning, bör göras 
till ett nationellt register. Detta för att skapa en samlad bild av utveck-
lingen inom forskningsområdet för berörda myndigheter och organ. 

Ge ett organ på nationell nivå uppdrag att följa 
forskningsutvecklingen 

För att fånga upp ny forskning kring genredigering som behöver bli 
föremål för samhällsdebatt och politiska beslut bör en existerande 
eller nyinrättad grupp inom Vetenskapsrådet eller någon annan myn-
dighet få i uppdrag att följa forskningsutvecklingen nationellt och 
internationellt. 

Inrätta en nationell funktion för etisk bedömning av avancerade 
terapier inför introduktionen i hälso- och sjukvården 

Smer ser ett behov av att vid bedömningen av nya behandlingar be-
akta de vidare samhällskonsekvenserna på ett sätt som inte sker i dag. 
Detta gäller inte minst behandlingar som bygger på somatisk genre-
digering, med tanke på möjligheten till dubbel användning och de 
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långsiktiga risker det kan medföra. För att skapa enhetlighet i bedöm-
ningarna och främja kunskapsuppbyggnaden bör denna typ av be-
dömningar enligt Smer göras på nationell nivå. Det är Smers uppfatt-
ning att regeringen bör överväga att inrätta en nationell funktion 
som har i uppdrag att ur ett etiskt och vetenskapligt perspektiv be-
döma nya behandlingsmetoder såsom somatiska genredigeringsterapier, 
inför introduktionen i hälso- och sjukvården. Denna funktion ska ta 
ställning till om det bör rekommenderas att terapin erbjuds i Sverige.  

Åtgärder för att nya effektiva behandlingar kommer 
patienter till del bör vidtas 

Säkerställ rättvis och jämlik tillgång till 
nya effektiva behandlingar 

Behandlingar som baseras på somatisk genredigering kan sannolikt i 
många fall komma att erbjudas som dyra behandlingar som ges vid 
ett enstaka tillfälle. Detta kan skapa särskilda utmaningar när det 
gäller hälsoekonomisk bedömning och betalning som kan leda till att 
läkemedel inte kommer patienter till del på ett rättvist och ända-
målsenligt sätt. Det är enligt Smer viktigt att arbetet med att utveckla 
metoder för hälsoekonomisk bedömning av läkemedel för avancerad 
terapi fortsätter och att de etiska implikationerna av olika modeller 
uppmärksammas. 

Den nationella processen för ordnat införande av nya behand-
lingar tycks inte helt ha kommit till rätta med den geografiska ojäm-
likheten där olika regioner är olika snabba med att införa nya behand-
lingar. Vidare kan, för läkemedel som genomgått ordnat införande, 
skillnader i användningen mellan befolkningsgrupper med olika ut-
bildningsnivå fortfarande iakttas. Detta är problem som behöver upp-
märksammas och få en lösning.  

Skapa goda förutsättningar för kliniska studier 

Goda nationella förutsättningar för kliniska studier är gynnsamt ur 
ett folkhälsoperspektiv. I regeringens life science-strategi lyfter reger-
ingen fram vikten av att skapa förutsättningar för kliniska prövningar 
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i Sverige. Smer delar regeringens bedömning att det bör skapas bättre 
förutsättningar för kliniska prövningar i Sverige.  

Frågan om vissa typer av genterapier faller utanför definitionen 
av läkemedel i nuvarande reglering bör ses över 

Somatiska tillämpningar av genredigering definieras som regel som 
läkemedel enligt svensk och europeisk lagstiftning. Några genrediger-
ingsbaserade behandlingar skulle dock kunna komma att falla utanför 
definitionen av läkemedel enligt nuvarande regelverk, och därmed 
inte omfattas av de villkor som gäller inom läkemedelslagstiftningen. 
Det måste tydliggöras vad som gäller och vad som bör gälla för soma-
tiska behandlingsmetoder som eventuellt inte faller under läkemedels-
lagstiftningen. Detta för att säkerställa en förutsägbar och likvärdig 
bedömning gällande säkerhet och effekt samt en enhetlig och allsidig 
etisk granskning av dessa metoder.  

Insatser för ökad och fördjupad samhällsdiskussion bör vidtas 

Det är av särskild vikt att fortsätta, fördjupa och bredda den samhäl-
leliga diskussionen om den nya genredigeringstekniken, dess möjliga 
tillämpningar och de etiska frågor som de aktualiserar. Debatten bör 
omfatta såväl beslutsfattare, forskare, patienter, allmänhet och grup-
per som kan riskera ökad utsatthet. Smer förslår att resurser ges till 
olika myndigheter och andra organisationer för att öka kunskapen 
om tekniken och stimulera till diskussion i befolkningen. 

Det internationella samarbetet bör stärkas 

Det finns ett stort behov av internationell samverkan och riktlinjer 
för genredigeringsteknikens framtida användning. Sveriges bör aktivt 
verka på den internationella arenan för en ansvarsfull forskning och 
en utveckling av goda normer och regler för framtida tillämpning av 
genredigering på människa.  
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1 Inledning 

Att genredigera innebär att göra riktade förändringar av arvsmassan. 
Tekniker för att åstadkomma sådana förändringar har existerat i 
några decennier och haft stor betydelse inte minst för möjligheten 
att förstå funktionen hos olika gener och de proteiner som de kodar 
för. De typer av förändringar som har varit möjliga att göra har dock 
fram till nyligen varit begränsade, och metoderna har varit både om-
ständliga och tidskrävande. Genom den så kallade CRISPR-tekniken, 
som introducerades i början av 2010-talet, har forskningen och ut-
vecklingen på genteknikområdet genomgått en revolution. Jämfört 
med de tidigare teknikerna för genredigering är CRISPR-tekniken 
betydligt enklare och mer flexibel att använda. Som Jennifer Doudna, 
som tillsammans med Emmanuelle Charpentier belönades med nobel-
priset i kemi 2020 för upptäckten av CRISPR-systemet, konstaterat:  

Tack vare [enkelheten]… hos CRISPR kan en ambitiös forskare med 
helt elementär utbildning i dag åstadkomma saker som skulle ha varit 
otänkbara för bara några år sedan.1  

Flexibiliteten och den relativa enkelheten har gjort att CRISPR på 
kort tid blivit den dominerande tekniken för genredigering. Inom 
den medicinska forskningen pågår kliniska studier av bland annat 
nya behandlingar mot cancer och genetiska blodsjukdomar, och inom 
jordbruket kan tekniken till exempel användas för att skapa grödor 
som är resistenta mot torka och skadedjur. Det finns stora förhopp-
ningar kring tekniken, och även om utvecklingen förutspås gå mycket 
snabbt vet vi inte hur snabbt eller vilken riktning utvecklingen kom-
mer att ta. 

Genredigeringsteknikens möjligheter och risker väcker etiska frå-
gor som berör såväl den enskilda individen som samhället i stort. Gen-
redigering kan beskrivas som en transformativ teknologi – en tekno-

 
1 Doudna och Sternberg 2018, s. 131. 
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logi som har potential att omforma samhället på ett genomgripande 
sätt och påverka såväl praktiska aspekter av samhällslivet som sociala 
relationer, värderingar och ytterst vår syn på oss själva. Genrediger-
ing väcker därför frågor om vilket samhälle vi vill leva i och vems och 
vilka värderingar som ska vara styrande när vi tar ställning till tek-
nikens möjligheter och risker. 

1.1 Ärftlig och somatisk genredigering 

En grundläggande distinktion i diskussionen om genredigering på 
människa är den mellan förändringar som kan gå i arv till avkomman 
(ärftlig genredigering) och förändringar som inte kan det (somatisk 
genredigering). Det som särskilt uppmärksammas i debatten är ärft-
lig genredigering och de etiska frågor detta väcker. Som Hermerén 
och Sahlin har uttryckt det:  

Det är inte alltid så att den som tar riskerna är samma person som den 
som löper riskerna. CRISPR/Cas9 ger oss ett redskap att ta risker som 
framtida generationer kommer att löpa. Vi har stått inför detta dilemma 
förut, men när de möjliga konsekvenserna ligger långt i framtiden och 
kan vara omfattande och oförutsägbara krävs ett betydande mått av 
eftertanke och försiktighet.2  

De senaste åren har det publicerats ett flertal upprop, bland annat 
med krav på ett temporärt globalt stopp för all ärftlig genredigering 
hos människa i kliniskt syfte, till dess att ett internationellt ramverk 
för hur dessa tekniker eventuellt ska få användas tagits fram.3 Flera 
rapporter och uttalanden har presenterats av internationella och natio-
nella etikråd. 

Diskussionen om ärftliga förändringar fick ytterligare bränsle efter 
nyheten 2018 att de första barnen vars DNA förändrats med ärftlig 
genredigering hade fötts i Kina (se ruta på s. 112). Forskaren bakom 
experimentet, He Jiankui, möttes av stark kritik från forskarvärlden, 
bland annat för att han inte levt upp till etiska standarder för klinisk 
forskning och för att det saknades en rimlig balans mellan risk och 
nytta. Samtidigt blev tillkännagivandet, bara några år efter att tekni-
ken beskrevs för första gången, också en tydlig illustration av den 

 
2 Hermerén och Sahlin 2017. Den viktiga distinktionen mellan att löpa och ta risk beskrivs i 
Persson 2007, se vidare kapitel 7. 
3 Se t.ex. Lander m.fl. 2019.  
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stora potentialen hos tekniken. He Jiankuis experiment satte ytterli-
gare ljus på behovet av etisk diskussion.  

Ett vanligt förekommande argumentet mot ärftlig genredigering 
– åtminstone tillsvidare – är att tekniken inte är tillräckligt säker och 
att det finns risk att genomet påverkas på ett sätt som kan innebära 
skada för det blivande barnet. Andra aspekter som diskuteras är huru-
vida ärftlig genredigering kan leda till en utveckling mot ökad ojäm-
likhet, minskad tolerans mot det ”icke-perfekta” och i slutändan ett 
ifrågasättande av varje människas lika värde. Ärftlig genredigering 
aktualiserar även frågan om den blivande individens (barnets) rätt till 
”genetisk integritet”, det vill säga att komma till världen utan att vara 
genetiskt modifierad.  

I litteraturen och diskussionen om somatisk genredigering är det 
främst teknikens förväntade stora potential att bota och behandla 
allvarlig sjukdom där det i dag saknas effektiv behandling som lyfts 
fram. Många menar att somatisk genredigering för medicinska syften 
inte väcker några nya etiska frågor i förhållande till annan genterapi, 
medan andra menar att tekniken genom sin enkelhet och effektivitet 
kan ha en potential som är bortom vad vi i dag kan föreställa oss, 
vilket kan leda till nya etiska frågor, eller till att ”gamla” frågor måste 
analyseras på ett nytt sätt.  

Tekniken har i dag lett fram till kliniska studier för behandling av 
flera olika sjukdomar. Det finns dock flera obesvarade frågor bland 
annat om oförutsedda medicinska risker. Därför diskuteras till exem-
pel vilka sjukdomar som är tillräckligt allvarliga för att rättfärdiga 
behandling med genredigeringsteknik. 

En fråga som aktualiseras i takt med utvecklingen av kliniska till-
lämpningar är gränsdragningen mellan att bota och förbättra. Ytter-
ligare en fråga med etiska dimensioner rör vem som kan få tillgång 
till nya genterapier, både nationellt och globalt. Denna fråga är stor 
och komplex och rör bland annat hälso- och sjukvårdens organiser-
ing, hälsoekonomi, prissättning, betalningsmodeller för avancerade 
terapier och global rättvisa. 
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1.2 Rapportens syfte, mål och upplägg 

I denna rapport behandlar Smer redigering av det mänskliga genomet 
med fokus på etiska aspekter. Rapporten har tagits fram med syfte 
att ge en beskrivning av kunskapsläget och den pågående debatten samt 
en fördjupad beskrivning och analys av de etiska frågeställningar den 
nya genredigeringstekniken väcker. Målet med rapporten är att ut-
göra underlag för framtida reglering och praxis samt att stimulera till 
samhällelig debatt. 

Rapporten har tagits fram utifrån en genomgång och analys av 
litteraturen, dialog med nationella och internationella experter och 
företrädare för patientorganisationer samt bevakning av olika semi-
narier och konferenser. Rådet har även anordnat medborgardialoger 
med ungdomar4, samt deltagit vid en medborgardialog inom ramen 
för EU projektet ORION Open Science. Frågan har vid sidan om 
arbetsgruppsmöten diskuterats och analyserats vid rådets samtliga 
sammanträden under 2020–2021. 

I kapitel 2 redogörs för tidigare beredningar av frågan i Sverige, 
vilket följs av en kortfattad beskrivning av nuvarande kunskapsläge 
(kapitel 3). Kapitel 4 ger en översikt över gällande regelverk vad gäller 
genredigering på människor och innefattar regleringen i Sverige, rele-
vant EU-rätt samt internationella konventioner. Kapitel 5 samman-
fattar den internationella diskussionen kring genredigering på människa 
och ger exempel på rapporter som nyligen publicerats av vetenskapliga 
kommittéer och etikråd. Kapitel 6 beskriver utfallet av medborgar-
dialoger och attitydundersökningar som genomförts rörande genredi-
gering på människa. I kapitel 7 presenteras rådets analys, övervägan-
den och ställningstaganden. Kapitel 8 ger en beskrivning av hur kedjan 
från forskning till introduktion i hälso- och sjukvården ser ut i dag, 
och lyfter fram vilka delar av kedjan om kan behöva anpassas till gen-
redigering. I kapitel 9, slutligen, presenteras rådets rekommendationer. 

 
4 Se bilaga 2. 
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2 Frågans tidigare beredning 
i Sverige 

2.1 Tidigare statliga utredningar och reglering 
i Sverige som berör modifiering av det 
mänskliga genomet 

I Sverige har flera statliga utredningar behandlat frågan om föränd-
ring av det mänskliga genomet under de senaste decennierna. Den 
generella bedömningen i utredningarna har varit att behandlingar 
som baseras på somatisk genredigering ur etisk synvinkel inte väsent-
ligen skiljer sig från annan medicinsk behandling. Däremot har ärft-
lig genredigering setts som etiskt problematiskt och det har bedömts 
som avgörande att tekniken inte skulle börja användas innan de etiska 
aspekterna fått en grundlig genomlysning. 

2.1.1 Gen-etikkommittén – Genetisk integritet 
(SOU 1984:88) 

Gen-etikkommittén tillsattes 1982 med uppgift att utreda etiska, huma-
nitära och sociala frågor kring hybrid-DNA-tekniken (gentekniken) 
och överväga behovet av en etisk och social lagstiftning med syfte 
att sätta gränser för hur man på konstlad väg får förändra arvsanlag 
hos levande organismer.  

I slutbetänkandet lämnade kommittén förslag till etiska normer 
och reglering. Kommittén menade att betydande vinster stod att göra 
inom biologisk och medicinsk grundforskning genom försök på soma-
tiska celler in vitro och med DNA utanför den levande cellen. Forsk-
ning och försök av dessa slag har pågått länge och har inte mött etiska 
invändningar. Enligt kommitténs förslag till norm är forskning och 
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försök på somatiska celler i cell- eller vävnadsodling (in vitro) etisk 
godtagbar (norm 3).  

Vad avser genterapi menade kommittén att överföringen av en 
gen till kroppscellerna i fråga kan ses som en motsvarighet på mole-
kylär nivå till att transplantera organ. Syftet är i båda fallen att ersätta 
en skadad del med en oskadad. Konsekvenserna av denna form av 
genterapi är begränsade till försökspersonen själv. Enligt den före-
slagna normen är forskning och försök som syftar till genterapi på 
mänskliga somatiska celler etiskt godtagbara (norm 6). Kommittén 
förde inget resonemang kring möjligheten att använda somatisk gen-
redigering för icke-medicinska syften. 

Följande norm (7) föreslogs vad gäller genterapi för könsceller:  

Om genterapi på mänskliga spermier, ägg, zygoter och blastomerer i en 
framtid skulle visa sig bli genomförbar på ett tillförlitligt sätt och implan-
tation skulle kunna övervägas, måste frågan härom bli föremål för en 
särskild, mycket restriktiv etisk bedömning som förutsätter full visshet 
om ingreppets effekter.1 

I betänkandet diskuterades om det fanns behov av att i grundlagen 
få inskrivet det kommittén valt att kalla ”den enskildes genetiska 
integritet”. Detta för att åstadkomma en effektiv spärr mot vad som 
då brukade benämnas genmanipulation. Kommittén ansåg dock inte 
att tiden var mogen för en grundlagsändring utan menade att man 
borde avvakta vad Europarådet skulle komma fram till vid övervägan-
den av ändringar i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. 

Efter remissbehandling av betänkandet lade regeringen fram en 
proposition om användning av genteknik på människa, m.m.2 I pro-
positionen uttalade föredragande statsrådet att hon delade Gen-
etikkommitténs uppfattning att det var för tidigt att införa ett grund-
lagsskydd för människans genom, men att frågan fick övervägas på 
nytt om gentekniken utvecklas så att exempelvis ingrepp i könsceller, 
zygoter3 eller blastem4 med ärftliga effekter blir möjliga.5 

Två nya lagar antogs därefter av riksdagen, lagen (1991:114) om 
användning av viss genetik vid allmänna hälsoundersökningar och 
lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med 
befruktade ägg från människa. Enligt sistnämnda lag fick forsknings- 

 
1 SOU 1984:88, s. 142. 
2 Prop. 1990/91:52. 
3 Befruktade ägg. 
4 Utvecklingsstadierna från och med tvåcellstadiet till och med implantationen i livmodern. 
5 Prop. 1990/91:52, s. 24. 
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och behandlingsåtgärder med befruktade ägg från människa inte ha 
som syfte att utveckla metoder för att åstadkomma genetiska effek-
ter som kan gå i arv. Lagen innehöll ett förbud mot att föra in be-
fruktade eller obefruktade könsceller som varit föremål för försök i 
en kvinnas kropp. Genterapi på könsceller blev således i praktiken 
otillåten.  

2.1.2 Genteknikberedningen – Genteknik en utmaning 
(SOU 1992:82) 

Utredningen hade till uppgift att ta fram etiska principer för vad som 
bör vara tillåtet och otillåtet vid användningen av genteknik, men 
beslutade att i första hand behandla etiska frågor som har samband 
med användning av genteknik på växter, djur och mikroorganismer, 
eftersom de etiska frågorna vad gäller behandling på människa ny-
ligen beretts av tidigare utredningar6 och det nyligen införts två lagar 
om användning av genteknik på människor.7 Utredningen lyfter i 
betänkandet fram att det i de nyligen instiftade lagarnas förarbeten 
förutsätts att Statens medicinsk-etiska råd och Delegationen för 
hybrid-DNA-frågor noga följer utvecklingen på området.  

Utredningen menade att genterapi på kroppsceller kan liknas vid 
transplantation på mikronivå. Det ansågs vara godtagbart under för-
utsättning att ingreppen utförs först när det finns övertygande bevis 
för att tekniken fungerar och man är övertygad om att patienten inte 
kommer lida skada av behandlingen. Behandlingen bör även ha ett 
vällovligt medicinskt syfte. 

Utredningen föreslog i betänkandet ingen ytterligare reglering av 
användning av genteknik på människa. Däremot föreslogs bland annat 
att den dåvarande Hybrid-DNA-delegationen skulle byta namn till 
Gentekniknämnden och ges i uppdrag att etiskt övervaka hela gen-
teknikområdet. 

 
6 SOU 1992:82, s. 105. 
7 Ibid, s. 185 ff. 
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2.1.3 Bioteknikkommittén – Att spränga gränser, 
bioteknikens möjligheter och risker (SOU 2000:103)  

En parlamentarisk kommitté tillsattes 1997 med uppgift att analy-
sera den moderna biotekniken, dess möjligheter och risker. Kom-
mittén hade till uppgift att ta fram en övergripande svensk politik 
för den moderna biotekniken. De behandlade ett stort antal frågor, 
däribland genterapi, och gav förslag på flera åtgärder.  

Vad avser somatisk genterapi på sjuka patienter ansåg kommittén 
att sådan terapi innebär samma etiska frågeställningar som vilken annan 
medicinsk behandling som helst. Det gäller att inte utsätta patienterna 
för onödiga risker, att de är väl informerade och att behandling sker 
med deras medgivande.8 Inte heller denna utredning belyste tillämp-
ningar av somatisk genredigering utanför hälso- och sjukvården. 

Genterapi på könsceller ansåg kommittén vara mer problematisk 
än genterapi på kroppsceller eftersom förändringen ärvs av kommande 
generationer och därav blir konsekvenserna av felbedömningar all-
varligare. Kommittén påpekade att det kan diskuteras om människan 
har rätt till en oförändrad arvsmassa och om rätten i så fall kränks 
om de blivande föräldrarna får påverka arvsmassan. Omvänt kan det 
kan ses som en kränkning av barnets rättigheter att inte ingripa mot 
svåra sjukdomar trots kunskap om möjligheten.9 Emellertid föreslog 
kommittén ett uttryckligt lagförbud mot genterapi på könsceller.10  

Behov av framtida reglering inom genteknikens område togs upp. 
Vad gäller genterapi påpekade kommittén i sitt slutbetänkande att 
man för Sveriges del skulle behöva överväga behovet av specialregler-
ing rörande genterapi i allmänhet. En tydligare utformad reglering 
avseende genetisk modifikation av könsceller respektive embryon, 
inklusive ett förbud mot reproduktiv kloning, fordras också om Sverige 
vill nå upp till de internationella rättsliga krav som uppställs i bland 
annat Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och bio-
medicin, Oviedokonventionen (se avsnitt 4.3.1).  

 
8 SOU 2000:103, s. 205. 
9 Ibid, s. 205. 
10 Ibid, s. 308. 
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2.1.4 Kommittén om genetisk integritet – Genetik, 
integritet och etik (SOU 2004:20) 

Kommittén bedömde att genterapi på kroppsceller är etiskt god-
tagbar och tillåten att utföra i Sverige. De påpekade att det inte fanns 
skäl att föreslå någon särskild reglering innan mer erfarenhet vunnits, 
eftersom metoden vid tidpunkten var experimentell och saknade 
kliniska tillämpningar. Kommittén kommenterade farhågan att forsk-
ningen kring genterapi skulle kunna leda ut på ett sluttande plan till 
genetisk förbättring av icke-sjukdomsrelaterade egenskaper såsom 
fysisk styrka, skönhet och intelligens. Man hänvisade till den nya ord-
ning för forskningsetisk prövning som hade införts, som bland annat 
innebär att forskning får godkännas bara om den kan utföras med 
respekt för människovärdet (se avsnitt 4.1.2). Kommittén menade att 
denna ordning innebar ett tillfredställande skydd mot de risker som 
forskningen skulle kunna medföra.11 

Vidare föreslog kommittén efter samråd med Smer att det inte 
längre borde vara förbjudet att vid forskning utföra försök i syfte att 
utveckla metoder för att åstadkomma genetiska effekter som kan gå 
i arv, och att förbudet i 1991 års lag därför borde utgå. Däremot 
menade kommittén att det fortfarande borde vara förbjudet att söka 
åstadkomma sådana effekter. Syftet med förslaget var att öppna upp 
för forskning som kan ge bättre framtida kunskapsunderlag, sam-
tidigt som behandlingsmetoder som leder till genetiska effekter som 
kan gå i arv inte skulle komma i bruk utan att frågan blivit föremål 
för ingående överväganden från bland annat etisk synpunkt.12  

Efter remissbehandling av betänkandet lämnades en proposition 
till riksdagen och ovannämnda förslag till förändringar trädde i kraft 
2006, i lagen om genetisk integritet m.m. (2006:351). I propositio-
nen Genetisk integritet m.m.13 stödde sig regeringen mot kommit-
téns och Smers bedömning i frågan när man tog bort förbudet mot 
försök att utveckla metoder för att åstadkomma genetiska effekter 
som kan gå i arv. Man behöll dock förbudet om möjlighet till implan-
tation av modifierade befruktade ägg. I förarbetena diskuterades 
emellertid möjligheten att ompröva förbudet mot implantation av 
modifierade befruktade ägg när kunskapsläget ändrats.14 

 
11 SOU 2004:20, s. 317 f. 
12 Ibid, s. 322. 
13 Prop. 2005/06:64. 
14 För en beskrivning av aktuellt regelverk kring genredigering se avsnitt 4.1. 
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2.2 Smers tidigare arbete kring förändringar 
av det mänskliga genomet 

Den snabba utvecklingen inom genteknik och assisterad befruktning 
under 1970- och början av 1980-talet var en starkt bidragande orsak 
till att man tillsatte ett parlamentariskt sammansatt nationellt etik-
råd i Sverige. Smer har alltsedan rådet inrättades1985 återkommande 
arbetat med frågor som rör förändringar av det mänskliga genomet 
och genterapi, i bland annat remissvar vad gäller statliga utredningar 
på området, skrifter och seminarier. Smer hade även åren 2002–2004 
ett samråd med den då verksamma Kommittén om genetisk integ-
ritet (se ovan). 

2.2.1 Mitokondriebyte 

Smer har berett frågor som rör förändring av det mänskliga genomet 
i form av så kallat mitokondriebyte vid flera tillfällen. År 2002 an-
ordnade Smer seminariet Genterapi på könsceller – första steget? Kan 
kärnöverföring tillåtas för att bota mitokondriella sjukdomar? med då-
varande Vetenskapsrådets arbetsgrupp för forskningsetik inom Ämnes-
rådet medicin.  

Mitokondriebyte berördes även i rapporten Mitonkondriebyte – 
etiska aspekter från 2013.15 En majoritet av rådets medlemmar ansåg 
att det kan vara etiskt godtagbart att göra förändringar i mitokon-
drie-DNA16 för att förhindra allvarlig ärftlig sjukdom om de medi-
cinska riskerna kan bedömas som godtagbara.  

I rapporten skilde rådet på två problem i diskussionen av frågan. 
Det första gäller kunskapsläget. Vet vi tillräckligt om oförutsedda 
risker för individen och kommande generationer för att mitokon-
driebyte på människa ska vara etiskt godtagbart? Det andra proble-
met gällde frågan om det är moraliskt försvarbart att göra ändringar 
i arvsmassan genom mitokondriebyte.17  

Smer svarade då enhälligt nej på den första frågan. Mot bakgrund 
av den kunskapsosäkerhet som rådde rörande de medicinska riskerna, 
ansåg rådet att tekniken mitokondriebyte inte var etiskt godtagbar. 
Rådet menade att behovet av mitokondriebyte måste vägas mot att 

 
15 Smer 2013a. 
16 Se avsnitt 3.5.5. 
17 För rådets ställningstaganden, se Smer 2013a, s. 75 f. 
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det vetenskapliga underlaget är så bräckligt, och att det finns andra 
handlingsalternativ, det vill säga möjligheter att få barn utan anlag 
för mitokondriella sjukdomar. Ett enigt råd ansåg att den vetenskap-
liga utvecklingen på området bör följas, och att en bred samhällelig 
diskussion om genterapi för att undvika allvarliga sjukdomar bör 
komma till stånd. Rapporten från rådet var ett underlag för samhälle-
lig diskussion. 

Vad gäller den andra frågan ansåg en majoritet av rådets leda-
möter att tekniken kan vara etiskt godtagbar i sig under förutsätt-
ning att det kan ske på ett säkert sätt och att de medicinska riskerna 
samt effekterna både på kort och lång sikt bedöms som godtagbara 
för det blivande barnet och framtida generationer.  

Majoriteten av rådets ledamöter ansåg att man genom en tydlig 
reglering skulle kunna förhindra en utveckling som inte är önskvärd. 
Tekniken mitokondriebyte kan tydligt definieras som en särskild form 
av genterapi på könsceller som enbart till en begränsad del påverkar 
individens genuppsättning. Vidare ansåg majoriteten att det tydligt 
går att definiera nästkommande steg. Det är därför möjligt att kon-
struera en reglering som hindrar en oönskad utveckling. Med en fram-
tida strikt reglering av mitokondriebyte torde man kunna undvika en 
indikationsglidning mot en tillämpning av en vidare användning av 
genterapi i syfte att förädla människan. 

En minoritet av rådets ledamöter ansåg inte att tekniken är etiskt 
försvarbar i sig. De ansåg att ett framtida tillåtande av genetisk modi-
fiering av könsceller innebär en allt för stor risk för en utveckling 
som kan få icke önskvärda konsekvenser. Minoriteten höll således 
fast vid det i dag gällande principiella förbudet mot genetisk modi-
fiering av mänskliga könsceller. Minoriteten i rådet ansåg vidare att 
det är alltför långtgående att gå in och ändra på en blivande individs 
DNA för att förhindra sjukdom. Även om mitokondriebyte är en 
begränsad form av genterapi som tydligt går att definiera, kan ett 
tillåtande av denna teknik öppna upp för en utveckling som är svår 
att kontrollera och förutse, och som kan medföra framtida svåra gräns-
dragningsproblem. Ett tillåtande av denna teknik kan öppna upp för 
modifiering av mindre allvarliga tillstånd och val av egenskap, vilket 
sammantaget kommer att odla synen på den perfekta människan. 
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2.2.2 Nya tekniker för genredigering 

Allt sedan upptäckten av CRISPR/Cas-systemet har Smer följt ut-
vecklingen, anordnat seminarier och publicerat yttranden där frågan 
behandlats. Smer gav 2015 ut publikationen Smer kommenterar 2015:1 
Tekniken Crispr/Cas9 och möjligheten att redigera det mänskliga geno-
met.18 Rådet kommenterade i publikationen två artiklar som nyligen 
hade publicerats i tidskrifterna Science och Nature. I artikeln i Science19 
avrådde en grupp forskare forskarsamhället starkt från att i dåvarande 
läge förändra människors arvsmassa på så sätt att det går i arv under 
tiden som alla konsekvenser som kan följa av dessa experiment ut-
reddes ordentligt bland vetenskapliga och statliga institutioner. 

Smer påpekade i publikationen att rådet såg positivt på de möjlig-
heter som dessa nya tekniker kan innebära, särskilt gällande soma-
tisk genterapi för svåra sjukdomar. Även forskning på befruktade 
ägg med exempelvis CRISPR-teknik kan ge värdefull kunskap om 
exempelvis infertilitet och stamcellsterapi. Rådet angav också att det 
ansåg att den nuvarande svenska regleringen av genteknologisk forsk-
ning var väl avvägd och påpekade att forskarsamhället bör gå för-
siktigt framåt med forskning som syftar till att introducera ärftliga 
förändringar i kärn-DNA. Vidare menade rådet att det var alldeles 
för tidigt att utföra kliniska forskningsförsök vid den aktuella tid-
punkten, med hänsyn till kunskapsluckor om medicinska risker och 
andra eventuella effekter. Dessutom ansåg rådet att man bör väga in 
att det finns andra metoder för att undvika svåra ärftliga sjukdomar 
hos blivande barn. Smer instämde i artikelförfattarnas uppmaning till 
en bred samhällelig diskussion om möjligheten att utföra ärftliga 
genförändringar hos människor. 

Rådet anordnade den 4 november 2015, tillsammans med Gen-
tekniknämnden och Rifo (Sällskapet riksdagsledamöter och fors-
kare), konferensen Banbrytande forskning med etiska dilemman – gen-
redigeringstekniken (CRISPR/Cas9) som behandlade genredigering 
genom CRISPR och dess etiska aspekter.  

Smer har även hållit flera seminarier i egen regi där frågan be-
handlats. Under Almedalsveckan 2017 anordnades seminariet Tveeggad 
sax som klipper och klistrar i våra gener: Hopp om bot & behandling 

 
18 Smer 2015. 
19 Baltimore m.fl. 2015a. 
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eller farlig forskning? och Smers etikdag 2017 hade temat Genombrott 
inom gentekniken – var finns etiken? 

Tekniken behandlades även i en skrivelse till regeringen i juni 
2018, Tillsätt en utredning som tar fram en strategi för genteknikom-
rådet och ser över lagstiftningen som skyddar människan20. I skrivelsen 
påpekade Smer bland annat att regelverket behöver ses över utifrån 
de nya möjligheter som finns till genredigering, men angav även andra 
skäl till att lagstiftningen bör ses över.  

Smer publicerade ett uttalande i samband med beskedet i novem-
ber 2018 att ett tvillingpar som genomgått ärftlig genredigering med 
CRISPR-teknik hade fötts i Kina. Rådet påpekade i uttalandet att det 
är allt för tidigt att utföra kliniska forskningsförsök vad gäller ärft-
liga förändringar på människa, detta med hänsyn till föreliggande 
kunskapsluckor om medicinska risker och andra oförutsedda effek-
ter. Rådet påpekade vidare att forskarsamhället bör gå mycket för-
siktigt framåt gällande forskning som syftar till att introducera ärft-
liga förändringar i kärn-DNA hos människor.21 

 
20 Smer 2018a. 
21 Smer 2018b. 
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3 Medicinsk bakgrund 

3.1 Arv och arvsmassa 

Människans liksom alla andra levande organismers arvsmassa utgörs 
av molekyler av DNA (deoxiribonukleinsyra). DNA-molekylen är 
uppbyggd av två spiralformade strängar som hålls ihop av par av så 
kallade kvävebaser. Det finns fyra olika kvävebaser, A, T, C och G1, 
där A alltid bildar par med T och C alltid med G. Sekvensen av dessa 
baspar är den informationsbärande delen hos DNA-molekylen.  

En gen är en funktionell enhet hos DNA som kodar för exempel-
vis ett protein. Följden av baspar i genen bestämmer sekvensen av 
aminosyror i proteinet. Gener utgör dock endast en liten del av arvs-
massan. Det är inte känt vad alla icke-kodande delar av arvsmassan 
har för funktion, men några viktiga roller är att reglera genernas 
aktivitet och att bilda förlaga för molekyler av RNA (ribonukleinsyra) 
som är nödvändiga för proteinsyntesen.  

Den mänskliga arvsmassan, genomet, innehåller totalt cirka 
20 000 gener. Den allra största delen av arvsmassan finns i cellkärnan, 
men en liten del, 37 gener, finns i mitokondrierna, en typ av organ-
eller (särskilda strukturer) i cellplasman. Cellkärnans arvsmassa är 
fördelad på 23 par av kromosomer där en kromosom i varje par ärvts 
från fadern och en från modern, det vill säga totalt 46 kromosomer.2 
I de så kallade autosomerna, som utgör 22 av de 23 kromosomparen, 
innehåller de båda kromosomerna samma gener, vilket betyder att 
varje person har två kopior av dessa gener. Undantaget från denna 
regel är könskromosomerna, där kvinnor har två X-kromosomer och 
män en X-kromosom och en Y-kromosom. Kvinnor har därför två 
kopior av generna på X-kromosomen medan män endast har en kopia. 

 
1 Bokstäverna A, T, C och G står för adenin, tymin, cytosin respektive guanin. 
2 Det förekommer att människor har fler eller färre än 46 kromosomer, så kallad aneuploidi. 
Downs syndrom beror på aneuploidi där kromosom 21 förekommer i tre kopior. 
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Mitokondrierna följer med äggcellen till barnet, och mitokondrie-
DNA ärvs därför bara från modern. 

Många gener förekommer i olika varianter där basparsekvensen 
skiljer sig åt på ett eller flera ställen. Dessa skillnader kan medföra 
skillnader i aminosyrasekvensen i det protein som genen kodar för, 
vilket i sin tur kan leda till att proteinet får förändrade egenskaper. 
När en individ ärvt olika varianter av en viss gen från fadern och 
modern kallas det att hen är heterozygot för den aktuella genen. Den 
som ärvt samma genvariant från båda föräldrarna är homozygot för 
denna gen.  

Den genetiska uppsättningen hos en organism kallas för dess geno-
typ, medan de observerbara egenskaperna hos en organism – mor-
fologiska, biokemiska, fysiologiska eller beteendemässiga – kallas för 
dess fenotyp. Orsakssambanden mellan genotyp och fenotyp är oftast 
komplexa, där skillnader i observerbara egenskaper beror på en kom-
bination av ett flertal faktorer, både ärftliga och icke-ärftliga. I vissa 
fall, som vid monogen sjukdom (se avsnitt 3.2.1), kan det dock finnas 
en tydlig koppling mellan variation i enskilda gener och skillnader på 
fenotypnivå. 

Ny genetisk variation uppkommer genom mutationer, föränd-
ringar i basparssekvensen. Det finns en rad olika typer av mutationer 
(se ruta på nästa sida). Mutationer kan uppstå genom kopieringsfel 
under celldelning eller induceras av yttre faktorer som strålning eller 
kemiska ämnen. Flertalet mutationer har ingen effekt på fenotypen. 
En del mutationer är till gagn för bäraren medan andra kan leda till 
olika former av sjukdom och ohälsa. Många mutationer har såväl 
positiva som negativa effekter, vilka dessutom kan variera beroende 
på icke-genetiska faktorer. 
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Exempel på olika typer av mutationer3 
Enbaspolymorfi: Substitution av enstaka baspar (till exempel att 
A-T har förändrats till C-G). 
Insertion: Enstaka baspar har lagts till. 
Deletion: Enstaka baspar eller större delar av en kromosom har 
försvunnit.  
Inversion: En del av kromosomen har hamnat åt fel håll så att 
DNA-sekvensen blir bakvänd. 
Translokation: En bit av en kromosom har bytt plats och hamnat 
på en annan kromosom. 
Duplikation: En bit av kromosomen har flerfaldigats så att den 
upprepas.  

3.2 Genetiskt bestämda tillstånd 

Kunskapen om det mänskliga genomet, hur det varierar mellan olika 
personer och hur genotyp och fenotyp samvarierar ökar i snabb takt. 
Detta beror på en kombination av att rådatan (information om geno-
met) blir alltmer tillgänglig i takt med att DNA-sekvensering blir 
allt enklare och billigare4 och att allt kraftfullare teknik utvecklats 
för att analysera denna data och hitta genvarianter som samvarierar 
med olika fenotypiska drag. 

I det följande presenteras en översikt över olika typer av tillstånd 
som i högre eller lägre grad beror av genetiska faktorer och som där-
med potentiellt skulle kunna förändras via genredigering. Det bör 
understrykas att uppdelningen mellan monogena och polygena till-
stånd är något godtycklig, då påverkan på fenotypen av en viss gen 
alltid i någon mån är beroende av andra gener och av miljöfaktorer. 
Inte heller går det att i praktiken dra en skarp gräns mellan sjukdomar 
och egenskaper. 

 
3 Källa: Gentekniknämnden (u.å.). 
4 Priset för att sekvensera ett helt genom har sjunkit 100 000-falt sedan millennieskiftet och 
ligger numera under 1 000 dollar, se NHGRI (u.å.). Det är inte orimligt att tänka sig att det 
normala inom en inte avlägsen framtid kommer att vara att varje person har hela sitt genom 
sekvenserat. 
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3.2.1 Monogena sjukdomar 

En monogen sjukdom är en sjukdom som beror på en sjukdoms-
orsakande mutation i en enskild gen. Det finns knappt 6 000 kända 
monogena sjukdomar5, varav somliga är mycket allvarliga och ger 
upphov till stort lidande. För en del sjukdomar går symtomen att 
begränsa med exempelvis anpassad kost eller läkemedelsbehandling. 
Även behandlingar som bygger på genterapi har börjat marknads-
föras.6 Men flera sjukdomar saknar i dag fungerande behandlings-
alternativ. 

Varje enskild sjukdom är i de allra flesta fall sällsynt och drabbar 
typiskt några till några tiotal personer på hundra tusen.7 Lokalt kan 
sannolikheten för en viss sjukdom vara betydligt högre på grund av 
grundareffekt eller på grund av en tradition av giftermål inom en 
närmare släktkrets.8 Trots att få drabbas av varje sjukdom gör det 
stora antalet sjukdomar att den sammanlagda sjukdomsbördan av 
monogena sjukdomar är betydande. Uppskattningsvis ett barn eller 
ungdom av 250 drabbas av sjukdom till följd av monogena tillstånd.9 

Monogena sjukdomar har som regel tydliga nedärvningsmönster 
och det går att förutsäga risken för att ett barn ska ärva sjukdomen 
om en eller båda föräldrar är anlagsbärare. Det som avgör nedärvnings-
mönstret är dels om den sjukdomsorsakande mutationen sitter på en 
autosom, en könskromosom eller i mitokodrie-DNA:t, dels om 
sjukdomen är dominant eller recessiv (se ruta på nästa sida). I vissa 
fall är relationen mellan arvsanlag och sjukdom dock mer komplex. 
Av individer som bär på samma anlag kan ibland endast en del drabbas 
av sjukdom, eller så drabbas olika individer av olika svår sjukdom. 
Det finns flera tänkbara förklaringar till sådan variation, exempelvis 
samverkan med andra genetiska faktorer eller med icke-genetiska 
faktorer som kost, infektioner eller miljöfaktorer. 
  

 
5 OMIM (u.å.). 
6 Här avses behandlingar där nya gener förs in i vissa av patientens celler men där patientens 
egna gener ändras inte som vid genredigering. Se exempelvis Helander 2019. 
7 Källa: Socialstyrelsen. (u.å.). 
8 National Academy of Medicine, National Academy of Sciences & the Royal Society 2020 
s. 40. 
9 Ibid, s. 40. 
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Typer av monogena sjukdomar 
Autosomalt dominanta sjukdomar 
Vid autosomalt dominanta sjukdomar räcker det att en av de två 
genkopiorna är muterad för att drabbas av sjukdom. Det innebär 
att om en av föräldrarna bär på en muterad genvariant är sannolik-
heten för ett barn att drabbas av sjukdom 50 procent (figur 3.1a) 
och om båda föräldrarna bär på en muterad variant 75 procent. 
Dominanta mutationer kan vara sådana som gör att ett protein 
får en ny funktion. Exempel på autosomalt dominanta monogena 
sjukdomar är Huntingtons sjukdom, neurofibromatos, Marfans 
syndrom och Dystrofia myotonika. 
  
Autosomalt recessiva sjukdomar 
Vid autosomalt recessiva sjukdomar blir endast den som ärver en 
muterad genvariant från båda föräldrarna sjuk. Recessiva sjuk-
domar beror typiskt på mutationer som gör att ett protein tappar 
sin funktion. Om den andra kopian i genparet kodar för ett fun-
gerande protein räcker det ofta för normal biologisk funktion. 
Om båda föräldrarna bär på ett enkelt anlag för en autosomalt 
recessiv sjukdom är sannolikheten för att ett barn ska bli sjukt 
25 procent, medan hälften av barnen blir friska anlagsbärare 
(figur 3.1c). Om en förälder bär på dubbla anlag och den andra på 
enkelt anlag för sjukdom är sannolikheten för att få ett sjukt barn 
50 procent. Cystisk fibros, spinal muskelatrofi, thalassemi och 
sicklecellanemi är exempel på autosomalt recessiva monogena 
sjukdomar.  

 
X-bundna sjukdomar 
Monogena sjukdomar som beror på mutationer i gener på X-kromo-
somen har olika nedärvningsmönster bland pojkar och flickor. 
Om modern bär på en muterad genvariant har söner, som endast 
har en kopia av genen, 50 procents sannolikhet att bli sjuka 
(figur 3.2a och 3.2c). Beroende på om sjukdomen är dominant 
eller recessiv har döttrar 50 procents sannolikhet att bli sjuka respek-
tive friska anlagsbärare (figur 3.2a respektive figur 3.2.c). Om 
fadern bär på anlaget på sin X-kromosom och modern inte är 
anlagsbärare kommer alla döttrar men inga söner att ärva anlaget 
(figur 3.2b och figur 3.2d). Det som avgör om döttrarna blir sjuka 
eller friska anlagsbärare är om mutationen är dominant eller recessiv 
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(figur 3.2.b respektive 3.2d). Exempel på X-bundna monogena sjuk-
domar är fragilt X-syndrom, blödarsjuka och Duchennes muskel-
dystrofi.  

 
Mitokondriella sjukdomar 
Sjukdomar som beror på en mutation i mitokondrie-DNA ärvs 
endast på mödernet. Söner och döttrar drabbas i lika hög grad av 
sjukdom, men endast döttrar kan föra mutationen vidare till sina 
barn. Vid mitokondriella10 sjukdomar finns ofta en blandning av 
normalt och muterat mitokondrie-DNA. En kvinna som har en 
viss andel muterat mitokondrie-DNA i kroppscellerna kan pro-
ducera äggceller med högre eller lägre andel muterat mitokon-
drie-DNA, vilket i sin tur kan påverka hur sjuk barnet blir. Det 
går därför i regel inte att med säkerhet förutsäga sannolikheten 
att ärva en mitokondriell sjukdom. 

 
10 Begreppet betecknar egentligen alla genetiska sjukdomar där mitokondriens funktion är 
påverkad. 
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Figur 3.1 Monogen sjukdom – autosomal nedärvning 

Exempel på nedärvningsmönster vid autosomal monogen sjukdom. 
Vid autosomalt dominant sjukdom blir den som ärver en enskild 
muterad genkopia sjuk. Vid autosomalt recessiv sjukdom blir endast 
den som ärver två muterade genkopior sjuk 
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Figur 3.2 Monogen sjukdom – X-bunden nedärvning 

Exempel på nedärvningsmönster vid X-bunden monogen sjukdom. 
Vid X-bunden monogen sjukdom ser nedärvningsmönstren olika ut 
bland pojkar och flickor 
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3.2.2 Polygena sjukdomar 

Av de många sjukdomar där genetiska faktorer har en inverkan på 
sannolikheten att bli sjuk är den absoluta majoriteten inte monogena 
utan polygena. Det innebär att de påverkas av mer än en gen, ofta ett 
flertal, där var och en i många fall endast bidrar i mindre grad till en 
ökad sannolikhet för sjukdom.11 I regel påverkas sjukdomsrisken även 
av icke-genetiska faktorer som exempelvis kost, livsstil, infektioner 
eller miljöfaktorer.  

Till skillnad från vid monogena sjukdomar är genvarianter som 
kan kopplas till polygena sjukdomar ofta vanligt förekommande i 
befolkningen. Hjärtkärlsjukdom, diabetes, alzheimer, fetma, multipel 
skleros, Parkinsons och vissa cancerformer är exempel på sjukdomar 
där vissa vanliga genvarianter ökar sannolikhet för sjukdom men inte 
ensamma kan förklara sjukdomsuppkomst.12 I många fall där det 
finns en koppling mellan genetiska faktorer och olika folksjukdomar 
vet man i dag inte hur orsakssambanden ser ut. 

3.2.3 Risk- och nyttovarianter 

Även om bidraget från enskilda gener vid polygena/multifaktoriella 
sjukdomar oftast är litet, finns det några sjukdomar där vissa gen-
varianter medför en tydligt förhöjd risk för sjukdom. Ett exempel är 
generna BRCA1 och BRCA2, där vissa varianter medför en 50- till 
80-procentig livstidsrisk för kvinnor att utveckla bröstcancer, vilket 
är ca fem gånger högre risk jämfört med kvinnor som inte bär på en 
variant som är associerad med ökad risk.13 Ett annat exempel är genen 
APOE, där en variant ger en tredubblad risk att utveckla Alzheimers 
för heterozygota bärare och en tiodubblad risk för homozygota 
bärare.14 Sjukdomar som påverkas av riskgener av denna typ har inte 
lika tydliga nedärvningsmönster som monogena sjukdomar, men 
kan ofta ”gå i släkten” hos vissa familjer, där flera medlemmar drabbas. 

På samma sätt som vissa genvarianter ger förhöjd sjukdomsrisk 
finns det varianter som minskar risken att bli sjuk. Några genvarianter 

 
11 Se exempelvis Timpson m.fl. 2018. 
12 Craig 2008. Hos en mindre del av de som drabbas av dessa sjukdomar kan genetiska faktorer 
ensamma förklara sjukdomen. Exempelvis finns det en rent ärftlig form av alzheimer. 
13 Stenmark Askmalm 2018.  
14 Husain, Laurent & Plourde 2021. 
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av genen för proteinet PCSK9 minskar risken för hjärtkärlsjukdom15 
medan en variant av genen CCR5 har visat sig ge motståndskraft 
mot HIV-infektion.16 Det finns också en variant av APOE-genen 
som reducerar risken för Alzheimers.  

3.2.4 Egenskaper 

Många mänskliga egenskaper, både fysiska och mentala, har en mer 
eller mindre uttalad genetisk komponent. Det kan gälla såväl fysiska 
egenskaper (utseende, fysisk prestationsförmåga med mera), mentala 
egenskaper (exempelvis musikalitet, minne eller intelligens) som per-
sonlighetsdrag (vänlighet, extraversion, samvetsgrannhet med mera).  

Precis som vid ärftliga sjukdomar finns det egenskaper där varia-
tion i enskilda gener har ett stort genomslag på fenotypnivå. Klassiska 
exempel på monogena egenskaper är ögonfärg och AB0-blodgrupp. 
Sådana exempel hör dock till undantagen. Vanligtvis är sambanden 
komplexa, där en viss egenskap påverkas av flera olika, ofta samver-
kande, gener samt av icke-ärftliga faktorer och där bidraget från en-
skilda gener är begränsat. När det gäller de exakta orsakssambanden 
mellan genetik och egenskaper är kunskapen i de allra flesta fall mycket 
begränsad och behovet av fortsatt forskning stort. 

3.2.5 Infertilitet 

Både manlig och kvinnlig infertilitet kan bero på genetiska faktorer 
som påverkar produktionen av könsceller eller deras funktion. Det 
uppskattas att nära hälften av alla fall av infertilitet har en genetisk 
bakgrund. Denna siffra inbegriper både fall där en mutation specifikt 
påverkar produktionen av och funktionen hos könsceller och fall där 
en mutation påverkar organismen på ett generellt plan och där infer-
tiliteten ingår som en del i en större symtombild (ett syndrom).17 
Även om moderna reproduktiva tekniker ofta möjliggör att proble-
men kan övervinnas, finns det vissa grupper som inte kan hjälpas 

 
15 Cohen m.fl. 2006. 
16 Genvarianten tycks ha selekterats fram särskilt hos nordeuropéer, se Galvani & Novembre 
2005. 
17 Zorrilla & Yatsenko 2013. 
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med nuvarande metoder, exempelvis män med mutationer som gör 
att de inte kan producera funktionella spermier.18 

3.3 Tekniker för att ändra i genomet 

Genredigering innebär att göra riktade förändringar i arvsmassan. 
Genredigering har under många år varit ett viktigt redskap för att 
öka kunskapen om gener och funktionen hos de proteiner de kodar 
för och därmed deras roll för exempelvis uppkomsten av sjukdom. 
De typer av förändringar i genomet som har varit möjliga att göra 
har dock fram till nyligen varit begränsade, och metoderna har varit 
både omständliga och tidskrävande. Nya tekniker som utvecklades i 
början av 2010-talet har radikalt förändrat detta.  

3.3.1 Homolog rekombination 

De första tekniker för genredigering som utvecklades byggde på så 
kallad homolog rekombination. Med detta avses att genetiskt mate-
rial byts mellan två homologa DNA-strängar, det vill säga strängar 
som innehåller samma genetiska material men i olika versioner. Homo-
log rekombination förekommer naturligt i samband med bildandet 
av könsceller och innebär att homologa avsnitt av DNA utväxlas 
mellan de två kromosomerna i ett kromosompar. När homolog rekom-
bination används för genredigering tillförs ett större homologt DNA-
avsnitt som innehåller den avsedda förändringen till cellen, ofta via 
en så kallad vektor (exempelvis ett virus). Via cellens eget molekylära 
maskineri infogas den aktuella DNA-sekvensen i den mottagande 
cellens genom. 

3.3.2 Genredigering via dubbelsträngsbrott 

Två avgörande begränsningar med homolog rekombination är den 
låga effektiviteten – endast en liten del av cellerna får den avsedda 
förändringen19 – samt att tekniken endast fungerar i ett fåtal cell-
typer. För att öka effektiviteten vid genredigering har tekniker ut-

 
18 National Academy of Medicine, National Academy of Sciences & the Royal Society 2020, 
s. 89. 
19 Porteus 2019. 



Medicinsk bakgrund Smer 2022:1 

66 

vecklats som baseras på särskilda proteiner, nukleaser, som program-
meras att klippa av de båda DNA-strängarna på en specifik plats 
(dubbelsträngsbrott).20 Syftet är att utnyttja cellens egna mekanis-
mer för reparation av skadat DNA. De två viktigaste mekanismerna 
är Homology directed repair (HDR) och Non-homologous end 
joining (NHEJ). Vid HDR använder cellen en (homolog) DNA-sträng 
som mall vid reparationen.21 Detta kan utnyttjas vid genredigering 
genom att via en vektor tillföra cellen DNA som innehåller den nya 
sekvens som man vill införa i genomet.22 Vid NHEJ fogas de lösa 
ändarna ihop utan förlaga. Därvid uppstår ofta ”fel” där baspar adde-
ras eller tas bort (så kallade indels23). Detta kan leda till att genen slås 
ut24, något som kan utnyttjas i forskningssyfte för att förstå funk-
tionen hos det protein som genen kodar för, men också i vissa fall i 
behandlingssyfte.  

3.3.3 CRISPR-teknik 

De första dubbelsträngsbrottsbaserade tekniker för genredigering 
som introducerades byggde på att själva proteinet (nukleaset) modi-
fieras för att styra var i genomet klippet sker (target). Detta är dock 
en process som är både tids- och arbetskrävande. Det stora genom-
brottet kom med upptäckten av CRISPR/Cas-systemet. Ursprung-
ligen är CRISPR/Cas ett adaptivt försvarssystem hos bakterier för 
att oskadliggöra angripande virus genom att klippa sönder deras 
DNA. Systemet består av ett nukleas (Cas) som binds till en specifik 
plats i virusets arvsmassa med hjälp av en matchande RNA-sekvens. 
År 2012 visade Jennifer Doudna och Emanuelle Charpentier hur 
man genom att anpassa RNA-sekvensen kan programmera systemet 
för att åstadkomma ett klipp på önskat ställe i en DNA-molekyl.25 
Den stora fördelen med CRISPR-tekniken är att den gör det mycket 
lättare att programmera var klippet ska ske jämfört med de tekniker 

 
20 TALEN (transcription activator-like effector nucleases) och zinkfingernukleaser är två 
tyoer av programmerbara nukleaser som utvecklats för detta syfte. 
21 Mallen innehåller, förutom den gensekvens som ska införas, homologa ”armar” som matchar 
DNA-sekvensen på båda sidor av den plats i den mottagande cellens genom där dubbelbrottet 
sker (target). Detta gör att mallen kan styras till rätt plats i genomet. 
22 Den förändring som kan introduceras på detta sätt kan vara allt från enstaka till många 
hundratals baspar lång (National Academy of Medicine, National Academy of Sciences & the 
Royal Society 2020. s. 55.). 
23 Indels står för INsertions och DELetionS. 
24 Genen kodar inte längre för något fungerande protein. 
25 Jinek m.fl. 2012. 
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där nukleaset modifieras för varje nytt target. Allt som behövs är att 
byta ut den RNA-sekvens (guide-RNA) som styr var klippet sker.  

Flexibiliteten hos CRISPR-tekniken har gjort att den snabbt 
blivit den dominerande tekniken för genredigering. Tekniken har inte 
endast gjort det enklare och snabbare att förändra enskilda gener 
utan gör det också möjligt att genomföra förändringar i flera olika 
gener i samma cell, antingen samtidigt eller efter varandra, samt för-
ändringar på kromosomnivå. Detta har bland annat gjort det möjligt 
att skapa sjukdomsmodeller som bättre efterliknar komplexa sjuk-
domar som cancer (se s. 74). 

Genom att på olika sätt modifiera Cas-proteinet kan tekniken även 
användas för annat än genredigering, exempelvis för epigenetiska 
förändringar (det vill säga förändringar som påverkar hur en gen ut-
trycks26 utan att DNA-sekvensen hos genen ändras)27 eller för att 
identifiera närvaron av en viss genvariant i ett DNA-prov.  

3.3.4 Svårigheter och problem 

En teknisk svårighet vid genredigering med CRISPR-teknik är att 
undvika att det sker andra förändringar i arvsmassan än de avsedda 
och därmed riskera att introducera nya skadliga mutationer. Sådana 
icke avsedda förändringar kan ske både på det ställe i arvsmassan som 
man önskar förändra (on target-förändringar) och på andra ställen i 
arvsmassan (off target-förändringar). En annan svårighet är att kunna 
förutsäga effekterna av de förändringar man vill göra och veta att de 
positiva effekterna överväger de negativa, beroende på att gener kan 
påverka organismen på många olika sätt, där mycket fortfarande är 
okänt. 

Icke avsedda on target-förändringar28 

Syftet med att introducera ett dubbelsträngsbrott någonstans i geno-
met är att åstadkomma en förändring i DNA-sekvensen på denna 
plats (target) via cellens reparationsmekanismer. Det finns emeller-

 
26 När informationen som finns lagrad i en gen omvandlas till en produkt (protein eller RNA) 
kallas det för att genen uttrycks. 
27 Se exempelvis Nakamura m.fl. 2021 och Nuñez m.fl. 2021. 
28 För en utförligare diskussion kring on target-förändringar, se National Academy of Medicine, 
National Academy of Sciences & the Royal Society. 2020 s. 54 ff. samt 65 ff. 
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tid betydande skillnader i precision mellan de olika mekanismerna. 
NHEJ är en generellt sett effektiv mekanism, i den meningen att en 
stor del av cellerna kommer att få förändringar på den avsedda plat-
sen, men det är i dag inte möjligt att styra vilka förändringar som 
uppstår. Vid vissa typer av somatisk genredigering – typiskt sett när 
man vill slå ut funktionen hos en gen i en viss vävnad – behöver det 
ur säkerhetssynpunkt inte vara nödvändigt att kunna styra exakt vilka 
förändringar som sker. I andra situationer – framför allt vid ärftlig 
genförändring där förändringarna slår igenom i alla celler och kan 
föras vidare till kommande generationer – brukar det däremot av säker-
hetsskäl anses nödvändigt att kunna styra vilka nya sekvenser som 
införs, för att säkerställa att ingen annan genvariant än den önskade 
införs och inga nya skadliga mutationer introduceras. 

HDR, där reparationen sker med en förlaga, är en mer precis 
mekanism än NHEJ och därför i många fall mer ändamålsenlig. 
NHEJ är dock den mekanism som dominerar i de flesta mänskliga 
celltyper och under de flesta faser av cellcykeln. Försök att styra så 
att merparten av reparationen sker genom HDR har haft varierande 
framgång, men lovande resultat från studier i musembryon har rap-
porterats.29  

Andra icke avsedda on target-förändringar vid dubbelbrott som 
rapporterats är förlust eller infogning av stora DNA-partier vid stället 
för klippet samt förändringar på kromosomnivå.30 Nya analysmeto-
der har visat att förekomsten av icke avsedda förändringar vid target 
kan vara högre än vad som tidigare rapporterats.31  

Off target-förändringar32  

Tidiga studier visade att genredigering med CRISPR/Cas ofta ledde 
till förändringar på andra ställen i genomet än den plats som man vill 
förändra, exempelvis på ställen där DNA-sekvensen är snarlik, men 
inte identisk med, sekvensen på target-stället.33 Sådana så kallade off 
target-förändringar kan leda till att skadliga mutationer introduceras 
som påverkar funktionen hos andra gener negativt. 

 
29 Gu m.fl. 2020. 
30 Kosicki, Tomberg & Bradley 2018; Zuccaro m.fl. 2020. Se även Ledford 2020. 
31 Alanis-Lobato m.fl. 2021. 
32 För en utförligare diskussion kring off target-förändringar, se National Academy of Medicine, 
National Academy of Sciences & the Royal Society. 2020 s. 56 ff. 
33 Zhang m.fl. 2015. 
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Genom anpassning av guide-RNA:t och/eller Cas-proteinet har 
frekvensen av off target-förändringar vid genredigering med CRISPR-
teknik kunnat minskas betydligt.34 En annan strategi för att minska 
risken för off target-förändringar är att reducera den tid Cas-pro-
teinet är verksamt i cellen.35 Parallellt har metoder utvecklats för att 
identifiera var i genomet risken för sådana förändringar är störst och 
för att upptäcka och karaktärisera eventuella off target-förändringar 
som skett.36  

Mosaicism 

Mosaicism innebär att alla celler hos en organism inte har samma 
genotyp. Mosaicism kan uppstå vid genredigering tidigt i embryo-
utvecklingen om redigeringsprocessen inte är hundraprocentigt effek-
tiv, så att några celler ändras och andra inte, eller om olika celler får 
olika förändringar på grund av exempelvis off target-effekter. Vid 
genredigering hos musembryon är mosaicism ett vanligt fenomen. 
Följden av mosaicism skulle exempelvis kunna bli att sjukdomsanlag 
finns kvar i vissa celler och leder till sjuklighet.37 Att reducera den 
tid Cas-proteinet är verksamt kan vara en strategi för att minska ris-
ken för mosaicism. 

Polygena tillstånd 

Vid polygena tillstånd kan det vara nödvändigt att förändra flera 
gener för att uppnå klinisk effekt. Att introducera flera dubbel-
strängsbrott samtidigt i genomet ökar emellertid sannolikheten för 
omarrangemang i genomet och andra oönskade effekter. Detta ska-
par svårigheter i synnerhet vid genredigering hos ägg och embryon, 
då förändringarna kan behöva ske under en begränsad tidsperiod för 
att undvika mosaicism. 

 
34 Naeem m.fl. 2020. 
35 Jacinto, Link & Ferreira 2020. 
36 National Academy of Medicine, National Academy of Sciences & the Royal Society 2020, 
s. 57; Naeem m.fl. 2020. 
37 National Academy of Medicine, National Academy of Sciences & the Royal Society 2020, 
s. 68 f. 
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Pleiotropi 

Merparten av det mänskliga genomets cirka 20 000 gener fyller olika 
funktion i olika vävnader, i olika utvecklingsskeden och ibland i olika 
signalvägar i en och samma cell, ett fenomen som kallas för pleio-
tropi. Det innebär att en genvariant som minskar risken för en viss 
sjukdom eller påverkar en viss egenskap i en önskad riktning, sam-
tidigt kan öka risken för andra sjukdomar eller påverka andra egen-
skaper negativt.38 

Det faktum att en enskild gen kan påverka en rad olika bio-
kemiska förlopp betyder att genredigering kräver god kunskap om 
vilka olika effekter i kroppen en gen har och hur den samverkar med 
såväl andra gener som icke-genetiska faktorer. Trots de betydande 
framsteg som gjorts när det gäller förståelsen av geners funktion hos 
människan och andra däggdjur är denna kunskap i nuläget begrän-
sad.39 Denna kunskapsbrist kan utgöra en minst lika viktig begräns-
ning för möjligheten till bred tillämpning av genredigering som de 
tekniska svårigheterna.40 

Risken för icke avsedda pleiotropiska effekter ökar ju fler gener 
som förändras. Det bristande kunskapsunderlaget gör att det därför 
i dag bedöms som avlägset att använda genredigering för att påverka 
komplexa tillstånd som polygena sjukdomar och egenskaper, där det 
ofta krävs att flera gener ändras för att uppnå effekt.41  

Pleiotropiska effekter kan dock förekomma även hos gener som 
är kopplade till monogena sjukdomar. I synnerhet gäller detta reces-
siva sjukdomar, där den som är bärare av endast en kopia av sjuk-
domsanlaget (heterozygot) ha en fördel genom att vara skyddad mot 
andra sjukdomar. Ett välkänt exempel som är sicklecellanemi, där 

 
38 Ett exempel är den variant av CCR5-genen som skyddar mot HIV-infektion. Samma gen-
variant ökar risken för allvarliga komplikationer av influensa, men har också i försök på möss 
kopplats till förbättrade kognitiva egenskaper. Se Almeida & Diogo 2019. 
39 Brown & Lad 2019. En förutsättning för att kunna förstå de komplexa orsakssambanden 
kommer att vara kraftfulla digitala verktyg som exempelvis artificiell intelligens (National 
Academy of Medicine, National Academy of Sciences & the Royal Society 2020, s. 86). Om 
detta räcker för att överkomma problemet är dock oklart. Det har anförts att även om vi skulle 
ha tillräcklig datorkraft för att kunna upptäcka även mycket komplexa samband, kommer det 
i många fall att saknas data då det inte finns tillräckligt många individer för att med säkerhet 
kunna fastslå hur enskilda genvarianter bidrar till sjukdom under olika betingelser (se Nuffield 
Council on Bioethics 2018, s. 42). 
40 National Academy of Medicine, National Academy of Sciences & the Royal Society 2020, 
s. 85 ff.; Almeida & Diogo 2019. 
41 National Academy of Medicine, National Academy of Sciences & the Royal Society 2020, 
s. 87. 
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heterozygota individer har en ökad motståndskraft mot malaria.42 
Även genredigering av genvarianter kopplade till monogena sjuk-
domar kräver därför god insikt i vilka funktioner den aktuella genen 
har.43 

3.3.5 Redigering utan dubbelsträngsbrott 

Oavsett om reparationen sker med eller utan förlaga innebär dubbel-
strängsbrott alltid en risk för oförutsedda effekter. Att kunna gen-
redigera utan att klippa av båda DNA-strängarna är därför att föredra 
ur säkerhetssynpunkt. De senaste åren har nya CRISPR-baserade 
metoder som inte bygger på dubbelsträngsbrott utvecklats.44  

Basredigering 

En CRISPR-baserad metod där det skett en snabb utveckling är så 
kallade basredigering.45 Vid basredigering byts enskilda baspar i 
DNA-strängen ut, vilket skulle kunna användas för sjukdomar som 
beror på enbaspolymorfier (se ruta på s. 57). Basredigerare använder 
varianter av Cas-proteinet som inte klipper av DNA alls eller endast 
en sträng. I försök har basredigerare uppvisat både hög effektivitet 
och hög precision. Några typer av basredigerare verkar dock leda till 
omfattande off target-förändringar.46 En begränsning har hittills varit 
att man endast kunnat åstadkomma 4 av totalt 12 möjliga baspars-
byten.47 Det innebär exempelvis endast en del av de sjukdomar som 
beror på enbaspolymorfi skulle kunna åtgärdas. Nyligen har dock 
rapporterats om basredigerare som klarar fler basparsbyten.48 Sanno-

 
42 Heterozygota bärare av genvarianten för cystisk fibros tros ha ökad motståndskraft mot 
vissa bakterieinfektioner, vilket skulle kunna förklara den relativt höga frekvensen av cystisk 
fibros i vissa delar av världen, se Poolman och Galvani 2007. 
43 National Academy of Medicine, National Academy of Sciences & the Royal Society 2020, 
s. 92. 
44 För en genomgång av några av dessa metoder, se Ravindran 2019 alternativt Anzalone, 
Koblan & Liu 2020. 
45 National Academy of Medicine, National Academy of Sciences & the Royal Society 2020, 
s. 59. 
46 Jin m.fl. 2019. 
47 T till C, C till T, A till G och G till A. 
48 Zhao m.fl. 2021. Enligt experter som Smer talat med är det sannolikt att effektiva basredi-
gerare för alla typer av basparsbyten kommer att ha utvecklats inom en snar framtid. 
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likt kommer effektiva basredigerare för alla typer av basparsbyten att 
ha utvecklats inom en snar framtid.49 

Prime editing 

Prime editing är en ny metod där RNA-strängen som styr var i geno-
met förändringen sker även innehåller en mall för den nya sekvens 
som man vill införa.50 Vid prime editing klipps endast en av de två 
DNA-strängarna av. Metoden gör det möjligt att redigera med för-
laga utan att förlita sig på HDR-mekanismen och kan användas för 
att åtgärda fler genetiska sjukdomar än basredigering. Metoden har 
prövats i olika typer av mänskliga celler och i musembryon. Hittills 
har metoden dock uppvisat lägre precision och lägre effektivitet än 
basredigering.51  

3.4 Möjliga tillämpningar 

Mycket av diskussionen kring genredigering har fokuserat på genre-
digering på människa. Men CRISPR-teknik är ett universellt verktyg 
som kan användas på alla typer levande organismer.52 Möjligheten att 
använda genredigering för att lära sig om geners funktion utnyttjas 
inom alla biologiska forskningsområden. Inom lantbruk och livs-
medelsproduktion kan tekniken exempelvis användas för att skapa 
djur och grödor som är mer resistenta mot torka, skadedjur och 
mikroorganismer, ger större avkastning eller har ett bättre närings-
innehåll. Andra industriella tillämpningar är produktion av läkemedel, 
biodrivmedel och andra biologiska eller kemiska substanser. Genför-
ändrade sällskaps- och tävlingsdjur är ytterligare möjligheter som 
har nämnts. 

Ett kontroversiellt användningsområde är att snabbt öka förekoms-
ten av vissa genvarianter på populationsnivå genom så kallade gen-
drivare, det vill säga gener som snedvrider normala nedärvnings-

 
49 Uppgift till Smer från Johan Jakobsson, professor i neurovetenskap vid Lunds universitet. 
50 National Academy of Medicine, National Academy of Sciences & the Royal Society 2020 
s. 59. 
51 Anzalone, Koblan & Liu 2020. 
52 En översikt över potentiella tillämpningar ges i Barrangou & Doudna 2016. För en diskus-
sion kring etiska aspekter på genredigering i andra arter människa, se EGE 2021. 
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mönster, vilket skulle kunna användas för bekämpning av sjukdomar 
som malaria.53  

Som många andra teknologier kan genredigering även användas i 
destruktiva syften. Mikroorganismer skulle kunna modifieras för att 
bli mer smittsamma eller användas för att tillverka nervgifter och andra 
kemiska stridsmedel.54 Diagnostiska CRISPR-applikationer skulle å 
andra sidan kunna användas för att tidigt upptäcka försök att sprida 
biologiska vapen.55  

3.4.1 Tillämpningar i medicinsk forskning, utveckling 
och behandling 

Funktionell genomik 

Genom sin flexibilitet och effektivitet är CRISPR-teknik ett kraft-
fullt verktyg för forskning kring geners betydelse för hälsa och sjuk-
dom, genom att slå ut eller på annat sätt förändra gener eller deras 
uttryck och undersöka effekten. Mycket av denna forskning sker av 
såväl praktiska som etiska skäl i celler eller på försöksdjur, men forsk-
ning har även gjorts på mänskliga embryon56 där gener slagits ut för att 
ge kunskap om olika geners betydelse för embryonalutvecklingen.57  

 

CRISPR-screening 
En ny metod för att förstå geners funktion och identifiera mål för 
behandlingar som utvecklats är CRISPR-screening, där man 
tillför odlade celler ett stort antal olika CRISPR/Cas-system som 
slår ut olika delar av genomet. Cellerna utsätts därefter för någon 
faktor som påverkar deras överlevnad. Sekvensering av de selek-
terade cellerna ger information om vilka gener som påverkat över-
levnaden.58 

 
53 Lunshof, Shachar & Edison 2020. 
54 West & Gronvall 2020. 
55 Kosal 2020. 
56 I några länder, däribland Sverige, är det tillåtet att forska på embryon fram till 14 dagar efter 
befruktningen. Embryot ska därefter förstöras (se ruta på s. 91). 
57 Se exempelvis Vogel 2017. 
58 Spencer 2019; Agrotis & Ketteler 2015.  
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Sjukdomsmodeller 

Genförändrade celler, organoider och djur kan användas för att stu-
dera sjukdomar, upptäcka mål för läkemedel och testa behandlingar. 
Sjukdomsorsakande mutationer kan introduceras för att studera hur 
sjukdomar uppstår och utvecklas. Behandlingshypoteser kan prövas 
på djur som modifieras för att fysiologiskt bli mer lika människor, 
vilket kan göra studieresultat kring behandlingars säkerhet och effekt 
mer tillförlitliga. På detta område har CRISPR-tekniken genom sin 
flexibilitet öppnat för helt nya möjligheter. Även i de fall där meto-
der för att åstadkomma förändringar av den avsedda typen har fun-
nits tidigare har CRISPR-tekniken radikalt förenklat processen. 
Exempelvis har tiden för att ta fram så kallade knockoutmöss (möss 
där specifika gener slagits ut) minskat från år till veckor.59 

Xenotransplantation 

Ytterligare ett tillämpningsområde för genförändrade djur är xeno-
transplantation, transplantation av organ eller celler från djur till 
människa. Xenotransplantation skulle kunna vara ett sätt minska organ-
bristen men innebär betydande medicinska utmaningar, inte minst 
vad gäller risken för avstötning. Studier har genomförts där grisar 
med hjälp av CRISPR-teknik fått förändringar arvsmassan som syftar 
att reducera risken för avstötning och överföring av sjukdomar vid 
xenotransplantation.60  

Diagnostik 

CRISPR-systemets förmåga att känna igen specifika DNA- eller 
RNA-sekvenser kan utnyttjas för diagnostik. Testsystem har utveck-
lats som kan programmeras för att exempelvis känna igen virus, (anti-
biotikaresistenta) bakterier eller cancermutationer. Testen är lika exakta 
som så kallade PCR-test men snabbare och enklare att använda.61  

 
59 Musunuru 2017. Att introducera flera mutationer, samtidigt eller successivt, eller åstad-
komma omarrangemang på kromosomnivå har också blivit lättare med CRISPR-teknik. Flexi-
biliteten hos CRISPR har därmed öppnat nya möjligheter att studera komplexa sjukdomar 
som cancer (Jacinto, Link & Ferreira 2020). 
60 Servick 2019. 
61 Jolany Vangah m.fl. 2020. 
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Antibiotika 

Ett annat utvecklingsområde för CRISPR-teknik är nya former av 
antibiotika. En idé är att vända bakteriernas vapen mot dem själva 
genom att tillföra DNA som kodar för ett CRISPR-system som 
känner igen och klipper sönder bakteriernas eget DNA. I laborato-
rium har lyckade försök utförts på salmonellabakterier.62 Den första 
kliniska studie som registrerats är inriktad mot E-kolibakterier som 
orsakar urinvägsinfektion.63 Till skillnad från dagens antibiotika, som 
inte skiljer mellan nyttiga och skadliga bakterier, skulle denna typ av 
antibiotika kunna riktas direkt mot sjukdomsalstrande bakterier. 
Forskning pågår även på CRISPR-baserade antivirala terapier.64 

3.4.2 Somatisk genredigering 

Alla förändringar i genomet hos en levande organism, oavsett om de 
tillkommit genom genredigering eller genom mutationer, är inte 
ärftliga. Endast förändringar som sker i den så kallade arvslinjen kan 
normalt föras vidare till avkomman. I arvslinjen ingår könsceller (sper-
mier och äggceller), det befruktade ägget och samt alla celler i cell-
injen från befruktat ägg till könsceller, inklusive de stamceller som 
ger upphov till könsceller, så kallade könsstamceller. Celler som inte 
ingår i arvslinjen kallas för somatiska celler och genredigering i sådana 
celler kallas därför för somatisk genredigering.  

Redigering ex vivo och in vivo 

De enklaste målen för somatisk genredigering är celler som kan tas 
ut från kroppen, behandlas och sedan föras tillbaka, som exempelvis 
blodstamceller. Denna metod, så kallad ex vivo-redigering, är dock 
inte användbar för de flesta celltyper, till exempel nervceller. I dessa 
fall behöver genredigeringen ske i kroppen och CRISPR-systemet 
levereras direkt till celler och vävnader, så kallad in vivo-redigering.65  

 
62 Sheikh 2019.  
63 Jakobsen 2020a. 
64 Collins 2021. 
65 National Academy of Medicine, National Academy of Sciences & the Royal Society 2020, 
s. 61 f. 
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Vid genredigering ex vivo är det möjligt att, innan cellerna förs 
tillbaka i kroppen, kontrollera vilka förändringar som skett och välja 
ut celler som innehåller de avsedda förändringarna. Detta är inte möj-
ligt vid in vivo-redigering. Vid genredigering in vivo ställs därför 
extra höga krav på precisionen hos tekniken, så att inga icke avsedda 
förändringar äger rum. 

Förutom att säkerställa att rätt förändringar sker är leveransen av 
CRISPR-systemet en svårighet vid genredigering in vivo. För att 
uppnå klinisk effekt krävs att tillräckligt många celler i rätt organ får 
förändringen. I ett fåtal organ, exempelvis ögat, kan det vara möjligt 
att injicera en vektor som innehåller genredigeringssystemet direkt i 
det berörda organet. I många andra fall, särskilt vid sjukdomar som 
påverkar flera organ, är svårigheterna betydligt större.66  

Att föra in CRISPR-systemet i cellen är en annan svårighet vid 
genredigering in vivo. En etablerad metod för att leverera genetiskt 
material till celler är att använda olika virusvektorer.67 Ett alternativ 
är att i stället utnyttja syntetiska vektorer (nanopartiklar). Svårig-
heter vid olika leveransmetoder är att uppnå tillräcklig effektivitet, 
att undvika immunreaktion mot vektorn eller CRISPR-systemet 
och att begränsa tiden när CRISPR-systemet är verksamt, för att 
undvika off target-effekter.68  

Tillämpningar inom hälso- och sjukvården 

Somatisk genredigering bedöms ha stor potential när det gäller att 
behandla och förebygga såväl svåra sällsynta sjukdomar som stora 
folksjukdomar. Det som sannolikt kan bli aktuellt i ett första skede 
är insatser för att ändra enskilda gener, medan behandlingar som 
riktar in sig på flera gener är mer komplicerade och anses i dag inte 
uppfylla tekniska och kunskapsmässiga säkerhetskrav (se s. 69). Be-
handlingarna skulle kunna inriktas mot mutationer som ger upphov 
till sjukdom, men också mot gener som påverkar hur effektivt krop-
pen bekämpar sjukdom (en strategi som används i flera av de kliniska 
cancerstudier som inletts, se nedan). Ett annat angreppssätt för att 
bekämpa cancer kan vara att rikta in sig direkt på gener hos tumör-

 
66 Ibid, s. 62. 
67 Metoden är vanlig exempelvis i samband med genterapeutiska behandlingar, se Bulcha m.fl. 
2021.  
68 Wilbie, Walther & Mastrobattista 2019. 
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cellerna.69 Ytterligare ett mål för somatisk genredigering skulle kunna 
vara gener som avgör hur effektiva olika läkemedel är, påverkar läk-
ningsprocesser eller förbättrar resultatet vid transplantation.70 Före-
byggande behandlingar skulle kunna rikta in sig mot nytto- eller risk-
gener som på olika sätt påverkar sannolikheten att bli sjuk.  

Kliniska studier 

Den första kliniska studien som använde genredigeringsteknik base-
rad på dubbelsträngsbrott inleddes 2009.71 Sedan CRISPRs-tekniken 
utvecklades har antalet studier ökat avsevärt. I dag är ett drygt hundratal 
kliniska studier som baseras på somatisk genredigering registrerade 
på amerikanska och/eller europeiska databaser, varav merparten är 
amerikanska eller kinesiska.72 Av de registrerade studierna rör majo-
riteten olika former av cancer, ofta med målet att förändra patientens 
immunförsvar så att det mer effektivt bekämpar cancerceller. De 
övriga studierna rör i huvudsak HIV och andra infektionssjukdomar 
samt olika monogena sjukdomar. Ytterligare några studier rör diag-
nostiska tillämpningar, däribland ett par som rör diagnostik av Sars-
CoV-2.  

Generellt fokuserar studierna på att slå ut snarare än att korrigera 
gener, vilket ställer lägre precisionskrav.73 Den största delen av stu-
dierna handlar om ex vivo-förändringar, medan en mindre del rör gen-
redigering in vivo.74 Merparten av studierna är i fas I och fokuserar 
främst på säkerhetsaspekter. 
  

 
69 Genetic Engineering & Biothcnology News 2020. 
70 Roh, Li & Liao 2018. 
71 Reardon 2014. Studien syftade till att motverka sjukdom hos HIV-infekterade patineter genom 
att ändra till den skyddande varianten av CCR5-genen, se avsnitt 3.2.3). 
72 Crispr Medicine News. (u.å.). Enligt uppgifter är det inte alla kinesiska CRISPR-studier 
som registreras i officiella databaser, se Kornfeldt 2020, s. 110. 
73 Det betyder att den mer effektiva men mindre precisa NHEJ-mekanismen kan användas, se 
avsnitt 3.3.2. 
74 Jakobsen 2020b. 
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Resultat från fas I studier med CRISPR 

De flesta kliniska studier med CRISPR har inte publicerat några slut-
liga resultat, men tidiga resultat har i flera fall varit lovande.75 Från 
några studier har resultat publicerats under 2020 och 2021. I en studie 
från University of Pennsylvania, USA, fick tre patienter med cancer-
formerna myelom och sarkom behandling med T-celler (immunceller) 
där vissa gener slagits ut för att få cellerna att mer effektivt bekämpa 
cancern. De förändrade T-cellerna var livskraftiga och få off target-
effekter observerades.76  

Modifierade T-celler användes också i en studie från universitetet 
i Sichuan, Kina. Här handlade det om att bekämpa spridd lungcancer. 
Hos de 12 patienter som fick behandlingen redovisades få off target-
effekter och god cellöverlevnad.77  

De första resultat som publicerats gällande monogen ärftlig sjuk-
dom gäller två patienter med blodbristsjukdomarna sickelcell-anemi 
respektive beta-thalassemi. Behandlingen syftar till att öka produk-
tionen så kallat fetalt hemoglobin78 hos patienterna genom att slå ut 
en gen som stänger av produktionen av detta protein. Även här har 
resultaten sett lovande ut avseende säkerhet och effektivitet. För-
bättringen kvarstod efter 17 respektive 22 månader.79 Enligt prelimi-
nära (icke referentgranskade) uppgifter från en av finansiärerna har 
de goda resultaten senare bekräftats i en större patientgrupp.80  

Positiva tidiga resultat har också för första gången publicerats från 
försök med genredigering med CRISPR in vivo. I studien inaktivera-
des en gen i leverceller i syfte att behandla sjukdomen ärftlig transty-
retinamyloidos.81  

Tillämpningar utanför hälso- och sjukvården 

Även om fokus i dag ligger på behandling och prevention har de fram-
steg som skett också aktualiserat möjligheten att använda somatisk 
genredigering för tillämpningar utan medicinskt syfte, som att på-

 
75 National Academy of Medicine, National Academy of Sciences & the Royal Society 2020 
s. 61. 
76 Stadtmauer m.fl. 2020. 
77 Lu m.fl.2020. 
78 En form som hemoglobin som finns hos foster. 
79 Frangoul, m.fl. 2021. 
80 Haridy 2021. 
81 Gillmore m.fl. 2021. 
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verka fysiska egenskaper, mentala egenskaper eller personlighets-
drag i önskad riktning.82  

De flesta fysiska och mentala egenskaper påverkas av ett flertal 
olika gener där var och en endast ger ett mindre bidrag.83 Att för-
ändra flera gener samtidigt medför en större risk för icke avsedda 
förändringar än förändring av enstaka gener. Dessutom kan risken 
för negativa pleiotropiska effekter vara större vid förbättring av 
egenskaper, då en genvariant som förbättrar en viss egenskap med 
stor sannolikhet påverkar organismen även på andra sätt. Då den 
förväntade nyttan generellt sett är mindre vid förbättring av egen-
skaper än vid behandling har det bedömts att studier på människa 
för ingrepp som, utan medicinskt syfte, avser att förbättra egenskaper 
för närvarande inte skulle uppfylla kraven på en acceptabel balans 
mellan förväntad nytta och risk.84 Metoderna för genredigering ut-
vecklas dock snabbt, och skulle de bli mer exakta i framtiden sam-
tidigt som kunskapen om geners funktion i olika vävnader ökar skulle 
denna nytta/risk-balans kunna ändras.  

Dessutom är det inte uteslutet att metoder som utvecklats i tera-
peutiskt eller förebyggande syfte även skulle kunna användas ”off 
label” för att förändra egenskaper (så kallad dubbel användning). 
Det kan dels handla om de avsedda egenskaperna – en möjlighet som 
nämnts är att genförändringar för att behandla muskeldystrofi också 
skulle kunna användas för att öka muskelstyrkan hos friska perso-
ner85 – men också om icke avsedda egenskaper som påverkas av samma 
gen som den man vill förändra (det vill säga en pleiotropisk effekt). 
En genvariant som tros kunna skydda mot åldersrelaterade neuro-
degenerativa tillstånd som exempelvis Alzheimers har hos möss visat 
sig vara kopplad till förbättrad kognition och ökad livslängd.86 Sådan 
”oavsiktlig” förbättring bedöms kunna vara särskilt vanlig vid gen-
förändringar i sjukdomsförebyggande syfte.87 

 
82 Se National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2017, s. 137 ff. 
83 Ofta påverkas de dessutom i hög grad av icke-ärftliga faktorer, se avsnitt 3.2.4. 
84 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2017, s. 159. 
85 Ibid, s. 105. 
86 Juengst m.fl. 2018. 
87 Ibid. 
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Studier 

Det finns få uppgifter om genredigeringsbaserad forskning som syf-
tar till att åstadkomma förändringar utan medicinskt syfte. Ett före-
tag i Sydkorea uppger sig utveckla en CRISPR-baserad behandling 
riktad mot manligt håravfall, där man hittills provat metoden på 
möss.88 Inom den amerikanska militären forskas det kring möjligheten 
att använda genredigering på epigenetisk nivå för att (temporärt) öka 
motståndskraften mot strålning.89 

 

”Gör-det-själv”-redigering 
Att CRISPR-teknik i jämförelse med många andra biotekniker är 
förhållandevis lätt att använda har väckt frågan om somatisk gen-
redigering kan bli något människor kommer att utföra på sig 
själva i hemmiljö, i syfte att exempelvis förbättra olika egenskaper. 
2017 skapade en så kallad ”biohackare” från Kalifornien rubriker 
när han injicerade DNA som kodar för ett CRISPR-system i sig 
själv. Syftet var att slå ut en gen somreglerar muskeltillväxt och 
därmed få större muskler. En produkt med samma CRISPR-DNA 
ska även ha funnits att köpa på biohackarens hemsida. Någon effekt 
ska inte ha observerats, och senare har biohackaren tagit avstånd 
från handlingen och sagt att människor riskerar att komma till 
skada. Den aktuella DNA-produkten är inte längre till salu. En 
beskrivning av hur man ändrar i sitt DNA finns dock fortfarande 
på biohackarens hemsida. 

3.4.3 Ärftlig genredigering 

Ärftliga genförändringar är förändringar som sker i celler i arvs-
linjen: könsceller (spermier och äggceller), det befruktade ägget och 
tidiga embryon samt cellinjen från befruktat ägg till könsceller, in-
klusive så kallade könsstamceller En genförändring i någon av dessa 
celler kan komma att föras vidare inte bara till nästa generation utan 
till alla framtida generationer. 

Även om alla förändringar i arvslinjen i teorin är ärftliga avser 
begreppet ärftlig genredigering i det följande i huvudsak ärftliga gen-

 
88 Moogene Medi 2019; Ryu m.fl. 2020. 
89 Mullin 2019. 
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förändringar där syftet är att cellerna ska utvecklas till människor. 
Begreppet omfattar sålunda inte preklinisk forskning på könsceller 
och embryon. 

Tre potentiella huvudsyften för ärftlig genredigering kan identi-
fieras: att få genetiskt besläktade barn vid risk för (allvarlig) genetisk 
sjukdom, att åstadkomma genetiska förbättringar hos barnet samt 
att få genetiskt besläktade barn vid genetiskt betingad infertilitet.  

Med genredigering vid risk för allvarlig genetisk sjukdom avses 
förändringar där fokus ligger på att undvika att barnet får en viss 
genotyp (det talas ibland om att ”korrigera” sjukdomsgener). Vilken 
genotyp barnet erhåller i stället antas vara av underordnad betydelse 
så länge den inte orsakar sjukdom.90 Det ändamål som bedöms kunna 
bli aktuellt i ett första läge är att möjliggöra för par som bär på anlag 
för allvarlig monogen sjukdom eller anlag som ger mycket hög risk 
för allvarlig sjukdom att kunna få genetiskt besläktade barn utan 
sjukdomsgenotypen. När det gäller behandlingar som inriktas mot 
polygena tillstånd är en bedömning att det krävs mer kunskap innan 
det går att avgöra om nyttan överväger riskerna och om ärftlig gen-
redigering är ett bättre alternativ än andra åtgärder.91 

Vid ärftlig genredigering för att åstadkomma genetiska förbätt-
ringar sker förändringen till en eller flera specifika genvarianter som 
antas vara kopplade till en önskad förbättring, till exempel ökat skydd 
mot en viss sjukdom eller förbättring av en viss fysisk eller mental 
egenskap. I dag är kunskapsluckorna på detta område betydande och 
det är för tidigt att säga om det kommer att gå att åstadkomma gene-
tiska förbättringar på ett säkert sätt. Vad som är klart är att eventu-
ella tillämpningar sannolikt ligger längre fram i tiden jämfört med 
ärftlig genredigering vid risk för allvarlig sjukdom.92 

Vid ärftlig genredigering vid genetiskt betingad infertilitet är 
syftet att ”korrigera” mutationer som hämmar produktionen av köns-
celler. Om sådana förändringar sker i celler i arvslinjen förs de vidare 
till eventuella framtida barn. Den grupp som i första hand skulle 
kunna bli hjälpt av ärftlig genredigering vid genetiskt betingad infer-
tilitet är män med mutationer som gör att de inte kan producera funk-

 
90 Av säkerhetsskäl, men kanske också för att avgränsa mot ingrepp som syftar till förbättring, 
rekommenderas i regel en variant som är vanlig i den aktuella populationen och som inte 
orsakar sjukdom. Se National Academy of Medicine, National Academy of Sciences & the 
Royal Society 2020, recommendation 4 (s. 9). 
91 Se National Academy of Medicine, National Academy of Sciences & the Royal Society 2020, 
kapitel 3. 
92 Ibid, kapitel 3. 
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tionella spermier. Mål för behandlingen antas primärt bli de stamceller 
ur vilka spermier utvecklas.93  

Speciella svårigheter94  

Vid ärftlig genredigering kommer de förändringar som sker att kunna 
påverka samtliga vävnader och utvecklingsstadier och dessutom kunna 
ärvas vidare till kommande generationer. I dessa situationer är det 
därför särskilt viktigt att undvika off target-effekter och andra icke 
avsedda förändringar (se avsnitt 3.3.4).  

Förutom icke avsedda förändringar i själva genomet kan det vid 
genredigering i ägg och tidiga embryon även finnas en risk för icke 
avsedda epigenetiska förändringar, det vill säga förändringar som på-
verkar hur olika gener uttrycks. Efter befruktningen sker komplexa 
och ännu inte helt förstådda förändringar i den kemiska strukturen 
hos DNA som påverkar uttrycket hos olika gener. Det är oklart om 
och på vilket sätt dubbelsträngsbrott som initieras i samband med 
genredigering skulle kunna påverka dessa processer.95 Oönskade epi-
genetiska förändringar har också lyfts fram som en risk vid fram-
odling av spermier ur genredigerade könsstamceller.96 

Risken för mosaicism (se avsnitt 3.3.4) är ett särskilt problem vid 
genredigering i ägg eller tidiga embryon. För att undvika detta bör 
redigeringen helst ske innan det befruktade ägget delat sig, varefter 
all redigeringsaktivitet bör upphöra raskt. Risken för mosaicism mins-
kar ju effektivare redigering som kan åstadkommas. Vid många all-
varliga monogena sjukdomar skulle vidare även mosaicism kunna 
innebära en klinisk förbättring jämfört med ingen genredigering alls. 

En annan svårighet vid ärftlig genredigering kan vara att analysera 
vilka förändringar som skett, för att kunna upptäcka eventuella icke 
avsedda förändringar. De tekniker som utvecklats för att upptäcka 
sådana förändringar är anpassade för odlade celler eller hela vävnader 
och går inte att använda på embryon. Alternativet att använda hel-
genomsekvensering är inte heller problemfritt eftersom den begrän-

 
93 Ibid, s. 89 f. För kvinnor skulle behandling av genetisk infertilitet genom genredigering kräva 
framställning av artificiella könsceller, vilket bedöms som mer avlägset än att odla fram sper-
mier ur spermiestamceller. 
94 För en mer utförlig beskrivning av säkerhets- och effektivitetsproblem vid genredigering 
hos ägg/embryon, se National Academy of Medicine, National Academy of Sciences & the 
Royal Society 2020, s. 62 ff. 
95 Ibid, s. 70. 
96 Ibid, s. 77. 
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sade mängd DNA som är tillgänglig kraftigt behöver mångfaldigas, 
vilket kan leda till så kallad ”amplification bias”, där vissa delar av geno-
met mångfaldigas mer effektivt än andra och några delar kanske inte 
alls blir representerade.97  

Att upptäcka mosaicism innebär särskilda problem. Eftersom det 
inte existerar någon metod att bestämma genomet hos en cell som 
inte medför att cellen förstörs kan endast enstaka celler avlägsnas 
från embryot för genanalys innan implantationen. En sådan analys 
ger ingen information om genotypen hos övriga celler, vilket gör att 
mosaicism inte kan uteslutas.98 

Det faktum att förändringarna vid ärftlig genredigering slår igenom 
i alla celler och i alla utvecklingsstadier kan också öka den risk för 
negativa (pleiotropiska) effekter som finns vid all genredigering, där 
en genvariant som minskar risken för en viss sjukdom, eller påverkar 
en viss egenskap i en önskad riktning, samtidigt ökar risken för andra 
sjukdomar eller påverkar andra egenskaper negativt. På detta område 
är som konstaterats kunskapsluckorna i dagsläget omfattande. 

Artificiella könsceller99 

Ett alternativ till att redigera ägg/embryon för att åstadkomma ärft-
liga genförändringar skulle kunna vara att redigera stamceller som i 
sin tur ger upphov till manliga och kvinnliga könsceller (spermier 
och äggceller). Det skulle kunna handla om de specifika stamceller 
som ger upphov till könsceller100 eller om mer generaliserade (pluri-
potenta) stamceller, exempelvis inducerade pluripotenta stamceller 
(IPS)101 som fås att differentiera till könsceller, så kallade artificiella 
könsceller. Hos möss har artificiella könsceller framställts från IPS-
celler, men det är ännu oklart om dessa resultat går att upprepa med 
mänskliga celler.102 

Genom att redigera stamceller som sedan utvecklas till könsceller 
skulle några av de problem som i dag finns med ärftlig genförändring 
möjligen kunna hanteras. Stamcellerna skulle kunna odlas upp och 

 
97 Ibid, s. 67. 
98 Ibid, s. 68 f. 
99 För en utförligare diskussion kring genredigerade könsceller, se ibid, s. 74 ff. 
100 Detta alternativ är endast möjligt för produktion av manliga könsceller (spermier). 
101 Vanliga kroppsceller som omprogrammerats till stamceller. 
102 Lyckade försök att ur embryonala stamceller framställa ett förstadium till spermier hos 
Rhesusmakaker har nyligen rapporterats. Cellerna kunde användas för att befrukta äggceller 
från Rhesusmakaker (Gunn 2021). 
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deras genom analyseras noga innan de används för att producera 
könsceller och embryon. På så sätt skulle icke avsedda förändringar 
kunna undvikas. Mosaicism skulle inte vara ett problem när genför-
ändringarna finns redan hos det par av könsceller som ger upphov 
till embryot. Artificiella könsceller kan dock föra med sig andra ris-
ker som behöver utvärderas, som att det uppstår icke avsedda gene-
tiska eller epigenetiska förändringar under framodlingsfasen.  

Samtidigt som artificiella könsceller skulle kunna minska riskerna 
vid ärftlig genredigering skulle de också kunna leda till ett minskat 
behov av ärftlig genredigering för att undvika att föra vidare anlag 
för ärftliga sjukdomar (se nedan). 

Preklinisk forskning kring genförändringar 
i mänskliga embryon 

Det pågår omfattande preklinisk forskning kring ärftliga genför-
ändringar. Mycket av denna forskning sker i ägg och embryon från 
djur, där man bland annat undersöker om man kan återställa muta-
tioner i djurmodeller som modifierats för att få en genetisk sjukdom. 
Exempel på sjukdomar som undersökts på detta sätt är Duchennes 
muskeldystrofi, progeria (förtida åldrande) och den ärftliga ögonsjuk-
domen Leber congenital amaurosis (LCA).103  

År 2015 publicerades den första studien med genförändrade mänsk-
liga embryon. Syftet var att försöka korrigera den gen som orsakar 
beta-thalassemi. Endast en liten del av embryona fick den avsedda 
förändringen samtidigt som mycket mosaicism och off target-för-
ändringar observerades.104 I denna studie liksom i flera senare studier 
användes embryon med en avvikelse som gör att de inte kan utvecklas 
till levande människor.105 I senare studier har normala embryon an-
vänts, bland annat i en studie där basredigering användes för att kor-
rigera beta-thalassemigenen. Inga off target-förändringar observera-
des men förekomsten av mosaicism var hög även i denna studie.106  

En viktig fråga ur säkerhetssynpunkt är om det går att aktivera den 
mer precisa HDR-mekanismen effektivt i mänskliga ägg/embryon. 
En studie från 2017 som genomfördes på embryon i tvåcellsstadiet 

 
103 Amoasii m.fl. 2018; Koblan m.fl. 2021; Suh m.fl. 2021. 
104 Liang m.fl. 2015; Cyranoski & Reardon 2015. 
105 Så kallade tripronukleära embryon. 
106 Liang m.fl. 2017. 
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sades visa på hög effektivitet av korrigering via HDR och mindre 
förekomst av mosaicism.107 Men resultaten har kritiserats av andra 
forskare som menar att det inte presenterats evidens för att den aktu-
ella genen verkligen korrigerats och inte endast klippts bort.108  

Senare studier på mänskliga embryon har visat en hög frekvens av 
icke avsedda on target-förändringar inklusive förändringar på kromo-
somnivå vid Cas-inducerade dubbelsträngsbrott.109  

Till dags dato har endast ett fall rapporterats där genförändrade 
mänskliga ägg implanterats i en kvinnas livmoder och levande barn 
fötts (se ruta på s. 112). Sedan dess har en rysk forskare uppgivit att 
han planerar söka tillstånd för en klinisk studie där CRISPR-teknik 
ska används för att korrigera en gen för en form av ärftlig dövhet.110  

3.5 Vägar till föräldraskap vid risk för allvarlig 
genetisk sjukdom 

Det existerar redan i dag alternativ för föräldrar som bär på anlag för 
allvarlig genetisk sjukdom och vill undvika att deras barn drabbas. 
Några av dem möjliggör att en eller båda föräldrarna är genetiskt be-
släktade med barnet. 

3.5.1 Adoption 

För par som vill undvika att föra vidare en svår ärftlig sjukdom till 
sitt barn kan adoption vara en möjlighet. Trenden är dock att det blir 
allt svårare att få adoptera och att antalet adoptioner minskar både i 
Sverige och i andra länder. 

3.5.2 Donation av könsceller eller embryon 

Beroende på om kvinnan, mannen eller båda i paret bär på anlag för 
en allvarlig genetisk sjukdom kan donation av äggceller, spermier 
eller embryon ge möjlighet att få barn utan att föra vidare sjukdoms-
anlaget. Till skillnad från vid adoption kommer kvinnan att kunna 

 
107 Ma m.fl. 2017. 
108 Egli m.fl. 2018. 
109 Se exempelvis Alanis-Lobato m.fl. 2021 samt Zuccaro m.fl. 2020.  
110 Cohen 2019. 
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bära och föda sitt barn. Vid äggcells- eller spermiedonation blir den 
ena av föräldrarna genetiskt besläktad med barnet. Vid embryodona-
tion blir ingen av föräldrarna genetiskt besläktad med barnet.  

3.5.3 Fosterdiagnostik 

Om en kvinna väntar barn och det exempelvis på grund av familje-
historia finns misstanke om att det blivande barnet kan ärva en gene-
tisk sjukdom, kan fosterdiagnostiska metoder i många fall ge svaret 
på om fostret är friskt eller sjukt. Om fostret är sjukt ger informa-
tionen möjlighet för kvinnan/paret att förbereda sig på detta. Kvin-
nan kan också välja att avbryta graviditeten. 

3.5.4 Genetisk matchning 

I områden där det är tradition att gifta sig inom en närmare släkt-
krets erbjuds ibland screening för att avgöra om båda i paret bär på 
anlag för vissa genetiska sjukdomar och har större sannolikhet att få 
sjuka barn.111 Även i andra fall är det en möjlighet för den som har 
en familjehistoria av allvarlig genetisk sjukdom att testa sig själv och 
en potentiell partner före beslutet att skaffa barn tillsammans. 

3.5.5 Mitokondriebyte 

Genom så kallat mitokondriebyte skulle man kunna hindra att sjuk-
domar som orsakas av mutationer i mitokondrie-DNA nedärvs från 
en kvinna till hennes barn (se ruta på s. 60). Principen innebär att man 
byter ut det skadade mitokondrie-DNA:t från en drabbad kvinna till 
friskt mitokondrie-DNA från en äggdonator i samband med prov-
rörsbefruktning (IVF). 
  

 
111 Se exempelvis Ministry of Health. Kingdom of Saudi Arabia 2021. 
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3.5.6 Preimplantatorisk genetisk testning112 

En i dag etablerad metod när det finns en känd risk för ärftlig gene-
tisk sjukdom är preimplantatorisk genetisk testning (PGT). Meto-
den kräver att paret genomgår IVF för att producera flera embryon. 
Några dagar efter befruktningen tas en eller några få celler ut ur varje 
embryo och gentestas för den aktuella sjukdomen. Ett embryo utan 
sjukdomsgenotyp väljs ut för implantation i livmodern. Vid PGT får 
föräldrarna ett genetiskt besläktat barn och kvinnan kan bära och 
föda barnet. IVF är dock en metod som långt ifrån alltid resulterar i 
graviditet och förlossning.113 Förutsättningarna att lyckas få barn vid 
IVF med PGT är sämre än vid IVF utan PGT.114  

Begränsningar i möjligheten att använda PGT 

I vissa sällsynta fall kommer alla embryon som ett par kan få att ha 
sjukdomsgenotypen, vilket innebär att de inte få hjälp av PGT för 
att få barn utan allvarlig genetisk sjukdom. Så är exempelvis fallet om 
en förälder är homozygot för en autosomalt dominant monogen 
sjukdom (figur 3.1b) eller om båda föräldrarna är homozygota för 
en autosomalt recessiv monogen sjukdom (figur 3.1d). En uppskatt-
ning är att 4–8 per 100 miljoner par saknar möjlighet att få barn utan 
allvarlig monogen sjukdom.115 Lokalt kan sannolikheten vara högre 
på grund av så kallad grundareffekt eller på grund av en tradition av 
giftermål inom en närmare släktkrets.116  

I andra fall kommer endast en mindre del av embryona att vara 
friska. Det gäller exempelvis om båda föräldrarna är heterozygota 
för en autosomalt dominant monogen sjukdom (i genomsnitt var 
fjärde embryo kommer att vara friskt) eller om en förälder är hetero-
zygot för en autosomalt dominant monogen sjukdom (vartannat 
embryo kommer att vara friskt). Dessa par kan i teorin få ett friskt 
barn via PGT, men i praktiken kan utsikterna vara små, då sanno-

 
112 Kallades tidigare preimplantatorisk genetisk diagnostik. 
113 Se exempelvis Q-IVF 2021. 
114 En sammanställning visar att 18 procent behandlingscyklerna leder till förlossning vi IVF/ 
PGT jämfört med 38 procent vid IVF utan PGT (Steffann m.fl. 2018). 
115 National Academy of Medicine, National Academy of Sciences & the Royal Society 2020, 
s. 113. 
116 Många monogena sjukdomar påverkar både hälsa och livslängd och gör att de drabbade 
sällan når reproduktiv ålder. I takt med att nya behandlingar för genetiska sjukdomar utvecklas 
och fler patienter når reproduktiv ålder skulle fallen kunna bli fler i framtiden (ibid, s. 49). 
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likheten att hitta ett embryo som både är livskraftigt och saknar sjuk-
domsgenotypen kan vara låg.117 

En annan situation där PGT har begränsade förutsättningar att 
lyckas är vid polygena tillstånd, där man önskar välja ut en kombina-
tion av genvarianter. Det beror på att för varje ytterligare gen som 
tillståndet är beroende av desto mindre blir sannolikheten att ett 
embryo har den önskade kombinationen av genvarianter. 

Dessa problem skulle kunna överkommas om det blir möjligt att 
producera artificiella könsceller. Med sådan teknik skulle ett stort 
antal embryon skulle kunna framställas som skulle kunna screenas 
för att hitta embryon med önskade anlag.118 

3.5.7 Somatisk genredigering 

Mer effektiva somatiska behandlingar för genetiska sjukdomar kan 
minska efterfrågan på ärftlig genredigering. Det gäller inte minst be-
handlingar som baseras på somatisk genredigering, som skulle åtgärda 
själva orsaken till sjukdomen och inte endast dess symtom. Som fram-
gått går utvecklingen snabbt när det gäller att förfina olika tekniker 
för somatisk genredigering och åtskilliga kliniska studier har inletts, 
även om det kvarstå behov av forskning framför allt när det gällande 
att göra precisa förändringar och inte endast slå ut gener.  

En nackdel med somatisk genredigering jämfört med ärftlig är att 
mutationen kvarstår och kan föras vidare till framtida barn. Somatisk 
genredigering innebär också särskilda svårigheter – exempelvis när 
det gäller att leverera CRISPR-systemet till rätt organ eller att för-
ändra tillräckligt många celler – som inte uppkommer vid ärftlig gen-
redigering. Behandlingarna kan också bli kostsamma vilket kan leda 
till att alla som behöver inte får tillgång till dem. En del sjukdoms-
gener påverkar dessutom individen redan under fosterutvecklingen 
och behandlingen skulle därför i vissa fall behöva sättas in redan under 
graviditeten för att vara verkningsfull. 

 
117 Steffann m.fl. 2018. 
118 National Academy of Medicine, National Academy of Sciences & the Royal Society 2020, 
s. 75. 
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4 Regelverk 

Detta kapitel innefattar en översikt1 över gällande regelverk vad gäller 
genredigering på människor, och innefattar regleringen i Sverige samt 
relevant EU-rätt och internationella konventioner. Kapitlet utgör en 
fri bearbetning av en för Smer framtagen rättsöversikt på området.2 

4.1 Nationell reglering 

Genetikområdet regleras genom många lagar. Den mest grundläg-
gande är lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. och tillhö-
rande förordning. Enligt denna lag är genetiska förändringar på män-
niska som går i arv förbjudna i Sverige. När det gäller genredigering 
på människor som faller utanför detta förbud kan tillämpningen av 
flera olika rättsliga ramar aktualiseras beroende på de faktiska om-
ständigheterna i det enskilda fallet; i det följande exemplifieras några 
sådana regelverk. Till att börja med omfattas forskningsaktiviteter i 
samband med genredigering på människor oftast av krav på etikpröv-
ning i enlighet med lagen (2003:460) om etikprövning av forskning 
som avser människor (etikprövningslagen). Vad gäller läkemedelspröv-
ning tillämpas även läkemedelsregelverket. Hälso- och miljöskydds-
rättslig reglering kan också aktualiseras för genredigeringsprodukter i 
den mån de omfattas av bestämmelser i miljöbalken. Vad gäller gen-
redigering inom hälso- och sjukvården aktualiseras regelverket på 
det området, medan genredigering på människor utanför hälso- och 
sjukvården kan aktualisera bland annat produktsäkerhetsrättslig lag-
stiftning.  

 
1 Kapitlet gör inte anspråk på att ge en fullständig redogörelse för regelverket på området. 
Frågor om immaterialrättslig skydd av genredigeringsteknologier som kan användas för gen-
redigering av kroppsceller eller för att producera ärftliga förändringar, behandlas inte.  
2 Översikten har gjorts av Santa Slokenberga, lektor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet 
(Slokenberga 2021). 
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4.1.1 Förbud mot förändringar som kan gå i arv 

I syfte att värna den enskilda människans integritet innehåller lagen 
om genetisk integritet m.m. begränsningar för användning av viss 
bioteknik för medicinska ändamål samt regler om vissa rättsliga verk-
ningar av sådan användning.3  

Lagen innehåller bestämmelser om genterapi men också flera 
andra typer av ingrepp som är av relevans för frågor gällande änd-
ringar i det mänskliga genomet: åtgärder i forsknings- eller behand-
lingssyfte med ägg från människor, insemination samt befruktning 
utanför kroppen (1 kap. 2 §). Lagen definierar genterapi på ett för-
hållandevis snävt sätt som ”en behandling som innebär att en frisk 
gen med hjälp av en bärare (vektor) förs in i celler hos en individ som 
har en genetisk sjukdom” (1 kap. 5 §). 

När det gäller genterapi slår lagen fast att försök i forsknings- 
eller behandlingssyfte som medför genetiska förändringar som kan 
gå i arv hos människa inte får utföras (2 kap. 3 §). Denna bestäm-
melse är avsedd att utesluta åtgärder som syftar till att åstadkomma 
genetiska effekter som går i arv, samtidigt som den är avsedd att till-
låta ”forskning som har till syfte att utveckla metoder som kan leda 
till detta.”4  

Vidare anges i lagen att behandlingsmetoder som avser att åstad-
komma genetiska förändringar som kan gå i arv hos människa inte 
får användas (2 kap. 4 §).5  

Den som bryter mot dessa bestämmelser kan dömas till böter 
eller fängelse i högst sex månader, om inte gärningen är belagd med 
strängare straff i brottsbalken (8 kap. 2 §). 

När det gäller åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med 
ägg från människa är det enligt lagen om genetisk integritet för-
bjudet att i en kvinnas kropp föra in ett befruktat ägg som har varit 
föremål för försök i forsknings- eller behandlingssyfte (5 kap. 5 §). 
Förbudet omfattar även situationer då ägget före befruktningen, eller 
de spermier som använts vid befruktningen, har varit föremål för ett 

 
3 Även om regleringen uttrycker förbud mot användning av teknik som kan medföra ärftliga 
genetiska förändringar i det mänskliga genomet har det ifrågasatts huruvida lagen innehåller 
ett effektivt skydd för den enskilda människans integritet och i det avseendet uppnår sitt syfte, 
se Slokenberga & Howard 2019a och Slokenberga & Howard 2019b. 
4 Prop. 2005/06:64, s. 140. 
5 Bestämmelsen gällande försök fokuserar på effekter – att genetiska förändringar kan gå i arv 
– medan bestämmelsen om behandlingsmetoder fokuserar på syftet – att metoderna avser att 
åstadkomma sådana förändringar. Det innebär att förbudet i det senare fallet inte omfattar 
somatiska ingrepp som oavsiktligt påverkar könsceller, se prop. 2005/06:64, s. 203. 
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sådant försök, eller om ägget har varit föremål för somatisk cellkärn-
överföring. Det utesluter också mitokondriebyte.6 

Med hänsyn till de vetenskapliga framstegen på området och olika 
sätt att åstadkomma ändringar i det mänskliga genomet som utveck-
lats sedan lagen tillkom, har frågor om hur lagen ska tolkas och till-
lämpas aktualiserats. Å ena sidan tyder lagstiftningens snäva defini-
tion av begreppet genterapi på att enbart sådana ingrepp som anges 
är avsedda att omfattas av lagens tillämpningsområde. Å andra sidan 
framgår det av propositionen att beskrivningen av vad ”genterapi” 
innebär är en ”förenkling” och det framgår inte att lagstiftaren haft 
som avsikt att undanta vissa applikationer.7 Det kan således aktualiseras 
frågor om huruvida lagens bestämmelser bör tolkas mot lagens syfte 
att värna den enskilda människans integritet eller mer bokstavligt.8 

 

14-dagarsregeln 
I 5 kap. 3 § lagen om genetisk integritet m.m. anges att försök i 
forsknings- eller behandlingssyfte på befruktade ägg och på ägg 
som varit föremål för somatisk cellkärnöverföring är tillåtna endast 
till och med fjortonde dagen efter befruktningen respektive cell-
kärnöverföringen. Om sådana försök har skett ska det befruktade 
ägget eller ägget som har varit föremål för somatisk cellkärnöver-
föring förstöras utan dröjsmål när åtgärden har genomförts.  

 
För överträdelser av förbuden i 5 kap. 3 och 5 §§ anges sanktioner i 
form av böter eller fängelse i högst ett år. Allmänt åtal må dock en-
dast väckas efter medgivande av Socialstyrelsen (8 kap. 3 §). 

4.1.2 Etikprövning av forskning 

Etikprövningslagen syftar till att skydda den enskilda människan och 
respekten för människovärdet vid forskning.9 Lagen omfattar bland 
annat:  

 
6 Slokenberga 2021, s. 29. 
7 Se prop. 2005/06:64, s. 127 ff. 
8 Slokenberga 2021, s. 27 ff. 
9 I 2 § etikprövningslagen definieras forskning som ”vetenskapligt experimentellt eller teo-
retiskt arbete eller vetenskapliga studier genom observation, om arbetet eller studierna görs 
för att hämta in ny kunskap, och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete 
eller sådana studier som utförs endast inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller 
på avancerad nivå”. 
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– forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson, 

– forskning som utförs enligt en metod som syftar till att påverka 
forskningspersonen fysiskt eller psykiskt eller som innebär en 
uppenbar risk att skada forskningspersonen fysiskt eller psykisk, 

– forskning som avser studier på biologiskt material som har tagits 
från en levande människa och kan härledas till denna människa 
samt 

– forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden människa; 
eller som avser studier på biologiskt material som har tagits för 
medicinskt ändamål från en avliden människa och kan härledas 
till denna människa.10 

Samtliga dessa åtgärder kan aktualiseras vid genredigering på män-
niskor beroende på omständigheterna i det konkreta fallet. Bestäm-
melserna är neutrala och gäller såväl medicinsk forskning som annan 
forskning, exempelvis forskning gällande genredigering som syftar 
till att medföra förbättringar. Viss forskning kring genredigering på 
människor kan dock falla utanför lagens tillämpningsområde, exem-
pelvis preklinisk forskning som utförs på celler som inte kan härledas 
till en människa. 

Forskning som omfattas av etikprövningslagen får inte utföras 
om den inte har godkänts vid en etikprövning av Etikprövningsmyn-
digheten (6 §). Lagen anger ett antal allmänna utgångspunkter för 
bedömningen. Forskning får bara godkännas om den kan utföras med 
respekt för människovärdet (7 §). Mänskliga rättigheter och grund-
läggande rättigheter ska alltid beaktas samtidigt som hänsyn ska tas 
till intresset av att ny kunskap kan utvecklas genom forskning. Män-
niskors välfärd ges företräde framför samhällets och vetenskapens 
behov (8 §). Forskning får godkännas bara om de risker som den kan 
medföra för forskningspersoners hälsa, säkerhet och personliga integ-
ritet uppvägs av dess vetenskapliga värde (9 §). Forskning får inte 
godkännas, om det förväntade resultatet kan uppnås på ett annat sätt 
som innebär mindre risker för forskningspersoners hälsa, säkerhet 
och personliga integritet (10 §). Slutligen får forskning godkännas 
bara om den ska utföras av eller under överinseende av en forskare 
som har den vetenskapliga kompetens som behövs (11 §). 

 
10 4 § etikprövningslagen. 
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Förutom dessa generella krav för godkännande innehåller lagen 
bland annat bestämmelser kring information och samtycke (16–22 §§). 

4.1.3 Klinisk läkemedelsprövning 

Definitionen av vad som utgör ett läkemedel11 och därmed omfattas 
av regelverket gällande klinisk läkemedelsprövning finns i läkemedels-
lagen (2015:315) (2 kap. 1 §).  

Tidigare har läkemedelsprövningar på människor krävt både till-
stånd enligt etikprövningslagen och tillstånd från Läkemedelsverket 
enligt läkemedelslagen. I samband med att EU:s förordning 536/2014 
började tillämpas den 31 januari 2022 gäller särskilda regler för kli-
niska läkemedelsprövningar. Förändringen innebär att det endast krävs 
tillstånd från Läkemedelsverket. I samband med tillståndsprövningen 
ska myndigheten inhämta ett yttrande från Etikprövningsmyndig-
heten. Till grund för detta yttrande ska bestämmelserna i 7–11 §§ 
etikprövningslagen ligga.12 Att förordningen börjat tillämpas inne-
bär också att förordningens bestämmelser om information och sam-
tycke numera gäller vid kliniska läkemedelsprövningar. 

I enlighet med 7 kap. 2 § läkemedelslagen13 ska den person som 
ansvarar för genomförandet av en klinisk läkemedelsprövning på män-
niskor vara legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare.  

4.1.4 Hälso- och miljöskydd 

Även om miljörättsliga aspekter inte aktualiseras i samband med frå-
gor om tillhandahållande av genredigering på människor aktualiseras 
de krav som anges i miljörättsliga regelverk i samband med genredi-
geringsprodukter (t.ex. vektorer som är bärare av gener som används 
för genterapi).14 Trettonde kapitlet i miljöbalken reglerar specifikt 
genteknik och anger krav avseende innesluten användning och avsikt-

 
11 Definitionen av begreppet läkemedel härrör i sin tur från Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG. Se vidare nedan. 
12 3 § lag (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s för-
ordning om kliniska prövningar av humanläkemedel,  
13 I samband med att EU:s förordning 536/2014 trädde i kraft den 31 januari 2022 fick kapitel 7 
läkemedelslagen en ny utformning. Motsvarande bestämmelse fanns tidigare i 7 kap. 1 § läke-
medelslagen.  
14 Se SOU 2004:20 s. 315. 
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lig utsättning av genetiskt modifierade organismer samt utsläppande 
på marknaden av produkter som innehåller sådana organismer. 

I enlighet med 13 kap. 8 § miljöbalken ska både innesluten använd-
ning15 och avsiktlig utsättning (till exempel forskning) av genetiskt 
modifierade organismer föregås av en utredning, som ska kunna läg-
gas till grund för en tillfredställande bedömning av vilka hälso- och 
miljöskador som organismerna kan orsaka.16 För att genomföra ett 
avsiktligt utsläppande av genetiskt modifierade organismer (till exem-
pel genomföra läkemedelsprövning) eller för att släppa ut en produkt 
som innehåller eller består av sådana organismer på marknaden krävs 
det vidare tillstånd.17 Tillstånd får lämnas endast om verksamheten 
är etiskt försvarbar.18 

Vad gäller tillsyn är Läkemedelsverket den ansvariga myndigheten 
vid avsiktlig utsättning av sådant läkemedel som innehåller eller be-
står av genetiskt modifierade organismer, samt vid utsläppande på 
marknaden av sådant läkemedel. Statens jordbruksverk är ansvarig 
myndighet vad gäller avsiktlig utsättning av övriga genetiskt modi-
fierade organismer eller deras utsläppande på marknaden.19  

4.1.5 Mänskliga vävnader och celler 

I syfte att skydda människors hälsa innehåller lagen (2008:286) om 
kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader 
och celler, bestämmelser för att säkerställa kvalitet och säkerhet vid 
hanteringen av mänskliga vävnader och celler. De mänskliga väv-
naderna och cellerna ska vara avsedda för användning på människor 
eller för tillverkning av läkemedel (inklusive genterapi) avsedda för 
användning på människor (1 §). Lagen gäller för forskning som in-
volverar användning av vävnader och celler på människor20 samt inom 
hälso- och sjukvården eller annan verksamhet, och föreskriver om 
bland annat tillståndsskyldighet för att bedriva en vävnadsinrättning 

 
15 Se förordning (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer. 
Se arbetsmiljöverkets befogenheter, 4 § i förordningen. 
16 Vad gäller bedömningen se förordning (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade 
organismer i miljön, 1 kap. 6 § ff.  
17 13 kap. 12 § miljöbalken. Vid ansökningar ska gentekniknämnden yttra sig. Se förordning 
(2007:1075) med instruktion för Gentekniknämnden 2 § 1 p. Vad gäller ömsesidigt erkän-
nande, se 3 kap. 43 § förordning om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön. 
18 13 kap. 13 § miljöbalken. Angående bedömningen se 13 kap. 10 § och 13 kap. 11 §. 
19 Se miljötillsynsförordning, 2 kap. 16 och 18 §§. 
20 För undantag se 5 §. 
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(9 §) samt anmälningsskyldighet vad gäller allvarliga konstaterade 
biverkningar och allvarliga avvikande händelser (20 §).  

4.1.6 Produkter, tjänster och deras säkerhet 

Produktsäkerhetslagen (2004:451) syftar till att säkerställa att varor 
och tjänster som tillhandahålls konsumenter21 inte orsakar skador på 
person (1 §).22 Lagen är subsidiär till sin karaktär och tillämpas endast i 
den utsträckning en särskild säkerhetsfråga inte regleras i en annan 
lag, som till exempel sker då det är fråga om läkemedel. I läkemedels-
lagen anges att i fråga om läkemedel som är avsedda för konsumenter 
eller som kan komma att användas av konsumenter gäller också pro-
duktsäkerhetslagen (3 kap. 7 § läkemedelslagen). Varor eller tjänster 
som uteslutande är avsedda för yrkesmässig användning omfattas 
inte av lagen.23  

Lagen kräver att varor och tjänster som tillhandahålls av närings-
idkare ska vara säkra (7 §). Att en vara eller tjänst anses vara säker i 
lagens mening innebär att varan eller tjänsten inte för med sig någon 
risk för människors hälsa och säkerhet eller bara medför en låg risk 
med hänsyn till normal eller rimligen förutsebar användning och livs-
längd (8 §). Tillverkare som tillhandahåller en vara eller näringsidkare 
som tillhandahåller en tjänst har skyldighet att lämna den säkerhets-
information som behövs för att konsumenten ska kunna bedöma ris-
kerna med varan eller tjänsten och att skydda sig mot dessa risker 
(13 §). 

Lagen bygger på att produkter som uppfyller de i lagen specifi-
cerade kraven får säljas till konsumenterna och att åtgärder i form av 
förelägganden och förbud i allmänhet vidtas i efterhand.  

Produktsäkerhetslagen kan täcka ingrepp som medför förändringar 
i det mänskliga genomet i de fall de inte omfattas av andra lagar som 
reglerar säkerhetsfrågor (eftersom lagen omfattar såväl produkter 
som tjänster är det inte väsentligt huruvida genterapi är att anse som 
en produkt eller en tjänst). De kriterier för att bedöma om en risk är 
acceptabel24, och produkten eller tjänsten därmed kan erbjudas kon-

 
21 I lagens mening är en konsument ”en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål 
som faller utanför näringsverksamhet” (6 § 1 p.). 
22 Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG.  
23 Prop. 2003/04:121 s. 75. 
24 9 och 10 §§.  
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sumenterna, är dock mycket allmänt hållna i jämförelse med de detal-
jerade kraven för genredigering som uppställs för vissa läkemedel. 
Det har ifrågasatts om produktsäkerhetsregelverket är ett adekvat 
verktyg för att skydda konsumenterna på detta område.25 

4.1.7 Hälso- och sjukvård 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) omfattar hälso- och sjuk-
vård bland annat åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och 
behandla sjukdomar och skador (2 kap. 1 §).26 För att en genrediger-
ingsåtgärd ska omfattas av hälso- och sjukvården måste den sålunda 
ha en koppling till antingen en sjukdom eller skada. Med hänsyn till 
att definitionen betonar syftet med ingreppet men inte utesluter att 
vissa biverkningar inträffar, kan man argumentera för att insatser 
som har som ”biverkan” att egenskaper förbättras omfattas av hälso- 
och sjukvårdsbegreppet. Enbart förbättrande åtgärder som inte har 
någon koppling till sjukdom eller skada faller utanför ramen för 
hälso- och sjukvården.27 

Patientsäkerhetslagen anger begränsningar i rätten för andra än 
hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande 
åtgärder (5 kap. 1 §). Bland sådana åtgärder anges inte genredigering; 
genredigering kan dock omfattas av de nämnda begränsningarna om 
den har koppling till någon i lagen angivet ingrepp. 

I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen ska vidare hälso- och 
sjukvårdsverksamhet bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls 
(5 kap. 1 §). Detta innefattar exempelvis att vården ska vara av god 
kvalitet och bygga på respekt för patientens självbestämmande och 
integritet.28 

En av de centrala bestämmelserna som styr hälso- och sjukvården 
och som återfinns i flera lagar på hälso- och sjukvårdsområdet är att 
vården inte bara ska vara av god kvalitet, utan även stå i överens-
stämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.29 Kravet gäller 
såväl vid användning av läkemedel för genterapi, som vid utförande 

 
25 Slokenberga 2021, s. 34. 
26 Denna definition är komplex och även andra åtgärder som inte direkt omfattas av orda-
lydelsen av begreppet tillhör hälso- och sjukvården, såsom abort. 
 27Jämför med diskussioner angående estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehand-
lingar, det vill säga sådana ingrepp eller injektionsbehandlingar som görs i syfte att förändra eller 
bevara utseendet på en människa. En sammanfattande diskussion finns i prop. 2020/21:57. 
28 Se hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 5 kap. 1 § 1 och 3 p. 
29 1 kap. 7 § patientlagen (2014:821), 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659). 
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av genterapeutiska behandlingar, såvida de omfattas av hälso- och 
sjukvården.  

4.1.8 Estetiska behandlingar och genredigering 

Estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar som utförs 
yrkesmässigt regleras i lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska in-
grepp och estetiska injektionsbehandlingar.  

En förutsättning för att tillämpa lagen är att ingreppet i fråga 
faller inom lagens tillämpningsområde. I 2 § anges att lagen ska till-
lämpas på ”kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar som görs 
i syfte att förändra eller bevara utseendet på en människa som utförs 
inom en yrkesmässig verksamhet”. En genredigeringsbehandling 
som har detta syfte skulle således falla inom lagens tillämpnings-
område om den skulle ges som kirurgisk eller – kanske mer sannolikt 
– som injektionsbehandling. Behandlingar som inte påverkar utse-
endet men påverkar förmågor (till exempel kognitiva förmågor) faller 
däremot utanför lagens tillämpningsområde. 

Lagen anger att verksamheten omfattas av patientskadelagen, 
patientdatalagen och patientsäkerhetslagen (6 §). Detta innebär att 
verksamheten bland annat omfattas av krav på att arbetet utförs i 
enlighet med vetenskap- och beprövad erfarenhet samt att vård-
givaren har en patientförsäkring. Lagen innehåller kompetenskrav på 
den som utför estetiska behandlingar (8 §); för injektionsbehand-
lingar är kravet legitimation som läkare, tandläkare eller sjukskö-
terska. Den som avser att genomgå en behandling ska få information 
åtgärdens innebörd, väsentliga risker och följder samt annan relevant 
information (10 §).  

4.2 EU-rätt 

Genredigering omfattas av EU-rätten i olika avseenden. Ett av de 
mest centrala EU-rättsområden som aktualiseras vid frågor om gen-
redigering på människor är höga kvalitets- och säkerhetsstandarder 
för läkemedel. Det inkluderar bland annat regleringen av kliniska 
prövningar, samt en särreglering av läkemedel för avancerad terapi, 
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vilken omfattar godkännande av, tillsyn över, och säkerhetsöver-
vakning av sådana produkter.30  

Ett annat område är kvalitets- och säkerhetsstandarder i fråga om 
ämnen av mänskligt ursprung.31 Eftersom genredigering på människor 
kan involvera genetiskt modifierade organismer kan även regelverk 
angående avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i 
miljön bli tillämpliga.32  

4.2.1 Begreppen ”läkemedel” och ”läkemedel för genterapi” 

En av de centrala aspekterna för att tillämpningen av EU-rätten vid 
frågor om genredigering på människor ska aktualiseras är att pro-
dukten i fråga omfattas av begreppet läkemedel. Endast därefter aktua-
liseras frågor angående krav som ställs gällande klinisk prövning eller 
godkännande av sådana produkter.33 

Begreppet ”läkemedel” 

Enligt artikel 1.2 i direktiv 2001/83/EG34 omfattar begreppet ”läke-
medel”: a) varje substans eller kombination av substanser som till-
handahålls med uppgift om att den har egenskaper för att behandla 
eller förebygga sjukdom hos människor, eller b) varje substans eller 
kombination av substanser som kan användas på eller administreras 
till människor i syfte antingen att återställa, korrigera eller modifiera 
fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller 
metabolisk verkan eller att ställa diagnos.” Om en produkt faller inom 
ramen för en av dessa två definitioner anses det vara ett läkemedel.35 

 
30 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1394/2007, art. 1. Denna förordning utgör 
lex specialis i förhållande till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG, se skäl 6 i 
förordning 1394/2007. 
31 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG.  
32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG.  
33 Enligt Santa Slokenbergas rättsliga översikt är en tillämpning av de förbud som anges i 
materiella bestämmelser utan att beakta dess kontext möjlig endast om staten uttryckligen har 
valt det, vilket har sin grund i principen om tilldelade befogenheter. Någon sådan tillämpning 
följer inte av EU-rätten, som därmed inte ger något skydd i fråga om produkter som faller 
utanför rättsaktens tillämpningsområde, se Slokenberga 2021, s. 19. 
34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG.  
35 Även om de två delarna av begreppet avskiljs med ordet eller har EU-domstolen slagit fast 
att de två delarna inte får tolkas på ett sådant sätt att de motsäger varandra, se förenade målen 
C‑358/13 och C‑181/14 Markus D. och G., p. 29. 
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Beträffande termen ”modifiera” har EU-domstolen tolkat den som 
att den ”omfattar substanser som är ägnade att ha en gynnsam effekt 
på den mänskliga organismens funktion och följaktligen på människors 
hälsa.”36 Följaktligen konstaterade domstolen att ”begreppet läkemedel 
ska tolkas på så sätt att det inte omfattar substanser vilka endast 
modifierar de fysiologiska funktionerna, utan att de är ägnade att leda 
till omedelbara eller medelbara gynnsamma effekter på människors 
hälsa”.37 Enligt författaren till den rättsliga översikt som Smer låtit 
göra som en del i denna rapport, kan man, om man tar hänsyn till 
begreppet läkemedel samt rättspraxis, argumentera för tolkningen att 
en hälsofrämjande effekt krävs för att en produkt som modifierar fysio-
logiska funktioner ska omfattas av begreppet läkemedel. Det leder 
till att produkter som saknar sådana effekter riskerar att falla utanför 
tillämpningen av EU-rättens reglering av frågor rörande läkemedel.38  

Begreppet ”läkemedel för genterapi” 

En produkt som medför genetiska förändringar på människa anses 
vara ett läkemedel för avancerad terapi om det omfattas av defini-
tionen i avsnitt IV i bilaga I till direktiv 2001/83/EG.39 Där definie-
ras läkemedel för genterapi som ett biologiskt läkemedel ”a) vars 
aktiva substans innehåller eller består av rekombinant nukleinsyra 
som administreras till människor för att reglera, återställa, ersätta, 
lägga till eller avlägsna en gensekvens, b) vars terapeutiska, profylak-
tiska eller diagnostiska effekt är direkt knuten till dess rekombinanta 
nukleinsyresekvens eller till produkten av denna sekvens genetiska 
uttryck”. 

Vilka läkemedel som omfattas av denna definition är en komplex 
vetenskaplig bedömning som faller utanför ramen för en juridisk 
analys.40 EU-domstolen verkar hittills inte ha haft tillfälle att ge när-
mare vägledning i frågan.41  

 
36 Förenade målen C‑358/13 och C‑181/14 Markus D. och G., p. 30–37, särskilt 37. 
37 Ibid, p. 39. 
38 Slokenberga 2021, s. 22. 
39 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1394/2007, art. 2.1.a med referens till 
den konsoliderade versionen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG. 
40 Se EU-domstolens avgörande C-227/82 Criminal proceedings against Leendert van Bennekom, 
p. 13. Se också Bergman 2020, s. 139 samt EU-domstolens avgörande C-140/07 Hecht-Pharma 
GmbH v Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg. 
41 Sökning har gjorts 2021-11-10 i EU-domstolens elektroniska rättspraxisdatabas. Inget av de 
nio rättsfall som hittades har handlat om genterapi.  
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Det har anförts att det finns en viss risk att vissa läkemedel som 
inte inkluderar rekombinant nukleinsyra (det vill säga nukleinsyror 
från olika källor som länkats samman) men har ett terapeutiskt syfte, 
inte omfattas av begreppet läkemedel för genterapi, och därmed inte 
heller av de krav som EU-rätten ställer på sådana läkemedel. Exem-
pel på ingrepp som riskerar att falla utanför begreppet är ingrepp 
som använder CRISPR/Cas eller andra nukleasbaserade metoder för 
genredigering.42 

Produkter som medför genetiska förändringar men som inte om-
fattas av begreppet genterapi (och därmed läkemedel för avancerad 
terapi) skulle, beroende på deras egenskaper och effekter, kunna klas-
sificeras som (annat) läkemedel eller falla utanför läkemedelsregel-
verket. 

4.2.2 Kliniska prövningar av läkemedel för genterapi 

Från den 31 januari 2022 tillämpas förordning 536/2014 vid kliniska 
prövningar av humanläkemedel.43 Enligt förordningen får en klinisk 
prövning endast genomföras om a) försökspersonernas rättigheter, 
säkerhet, värdighet och välbefinnande skyddas och ges företräde fram-
för alla andra intressen, och b) den är utformad för att generera till-
förlitliga och robusta data (artikel 3). Förordningen innehåller bland 
annat bestämmelser för hur tillståndsförfarandet för ansökningar 
om kliniska läkemedelsprövningar ska gå till och vilka tidsgränser som 
gäller (kapitel II och III)44 samt bestämmelser för skydd av försöks-
personer och informerat samtycke (kapitel V).  

I likhet med det tidigare regelverket för kliniska prövningar 
(direktiv 2001/20/EG) anges i förordningen att ”inga genterapeu-
tiska kliniska prövningar får genomföras som resulterar i att köns-
stamcellers genetiska identitet hos försökspersonen förändras” (arti-
kel 90). I den vetenskapliga litteraturen har detta tolkats som att det 
utesluter möjligheten att pröva genredigeringstekniker som CRISPR 
på embryon eller könsceller vilka sedan återförs till en kvinna för att 
åstadkomma en graviditet.45  

 
42 Mourby & Morrison 2020. 
43 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 536/2014. Under en övergångsperiod kan 
prövningar även startas i enlighet med artiklarna 6, 7 och 9 i direktiv 2001/20/EG (art. 98.2) 
44 För läkemedel för avancerad terapi, där läkemedel för genterapi ingår, kan tidsperioden för 
bedömning förlängas med 50 dagar (art. 6.7) 
45 Almqvist & Romano 2020, s. 211. 
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4.2.3 Godkännande av läkemedel för genterapi 

Läkemedel för avancerad terapi, inklusive läkemedel för genterapi, 
omfattas av bestämmelserna om centraliserat förfarande46, vilket inne-
bär att de godkänns för försäljning i hela EU efter gemensam bedöm-
ning av den europeiska läkemedelsmyndigheten. Ett godkännande för 
försäljning ska inte beviljas om sökanden inte kunnat styrka läke-
medlets kvalitet, säkerhet och effekt.47 

Förordningen om läkemedel för avancerad terapi fastställer sär-
skilda bestämmelser för godkännande av, tillsyn över och säkerhets-
övervakning av läkemedel för avancerad terapi inklusive läkemedel 
för genterapi.48 

4.2.4 EU-stadgan  

När medlemsstaterna tillämpar EU-rätt har de en skyldighet att respek-
tera rättigheterna och iaktta principerna som anges i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt främja till-
lämpningen av dem.49 Stadgan nämner inte genterapi uttryckligen, 
men innehåller flera bestämmelser som kan vara relevanta vid frågor 
om genredigering, till exempel artikel 1 som reglerar människans vär-
dighet, artikel 2 som skyddar rätten till liv, artikel 3 som skyddar män-
niskans rätt till integritet, artikel 3.2(d) som innehåller ett förbud 
mot reproduktiv kloning, artikel 13 som skyddar friheten för veten-
skaplig forskning, och artikel 35 som skyddar människans hälsa. 

Som stadgan har tolkats hittills av EU-domstolen tillämpas den 
enbart när frågan omfattas av EU-rätten.50 Som konstaterats ovan 
reglerar EU-rätten genredigering inom ramen för läkemedelsregel-
verket och där anges förbud mot kliniska prövningar som medför 
ärftliga genetiska förändringar. Dock gäller EU-rätten även andra 
aspekter av genredigering, till exempel produktsäkerhet. Enligt för-
fattaren till den rättsöversikt som Smer låtit göra går det att med stöd 
i stadgan argumentera för att ett likadant resultat som anges i läke-

 
46 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 726/2004, bilaga I:1.a, med hänvisning till 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1394/2007, art. 2. 
47 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 726/2004, art 8.1. 
48 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1394/2007, art. 12.1. 
49 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02), art. 51.1. 
50 Jfr EU-domstolens beslut C-617/10 Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson. 
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medelsregelverket angående ärftliga genetiska förändringar bör upp-
nås till exempel i fråga om produktsäkerhet.51  

4.3 Genredigering på människor och internationella 
mänskliga rättigheter 

Av de rättsligt bindande folkrättskällorna är det endast Europarådets 
konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin, den så kallade 
Oviedokonventionen, som uttryckligen behandlar genredigering. 
Ett antal rättsligt bindande folkrättskällor kan dock ha betydelse för 
frågan om genredigering utan att explicit ta upp ämnet. Det gäller 
konventioner som behandlar människovärde, rätten att ta del av veten-
skapliga framsteg, rätten till hälsa samt skyddet för den personliga 
integriteten. Vissa källor som inte är rättsligt bindande kan också ha 
betydelse genom att ge vägledning till tolkningen av bestämmelser i 
andra, bindande instrument. 

4.3.1 Oviedokonventionen 

Oviedokonventionen har utarbetats under Europarådet och syftar 
till att skydda människors värdighet och identitet och garantera respe-
kten för integritet och andra grundläggande rättigheter i samband 
med hälso- och sjukvård och medicinsk forskning (artikel 1).  

I artikel 13 anges att ett ingrepp som syftar till att ändra det 
mänskliga genomet endast får genomföras i preventiva, diagnostiska 
eller terapeutiska syften, och endast om dess syfte inte är att åstad-
komma någon förändring av genomet som går i arv. Åtgärder som 
syftar till att modifiera genetiska egenskaper som inte är relaterade 
till en sjukdom (till exempel förbättring av egenskaper) är förbjudna.52 

Detta förbud innebär att ett ingrepp som görs inte får syfta till 
att införa någon modifiering av arvsmassan hos ättlingar, men som 
framgår av den förklarande rapporten till konventionen utesluter 

 
51 Slokenberga 2021, s. 25. 
52 Europarådet 1997, p. 90. Det bör dock noteras att konventionen betonar att det avgörande 
för att ingreppet ska anses vara tillåtet är syftet, men utesluter inte att ett ingrepp som har ett 
hälsorelaterat syfte kan ha icke hälso-relaterade biverkningar (t.ex. biverkningar som innebär 
någon förbättring). 
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detta förbud inte sådana ingrepp på kroppsceller som kan ha oöns-
kade biverkningar för könsceller.53  

Förbudet som anges i artikel 13 gäller oavsett vilken teknik som 
används för att genomföra ändringar av det mänskliga genomet och 
gör ingen skillnad mellan privat och offentlig hälso- och sjukvård, 
eller mellan ingrepp som utförs inom och utanför hälso- och sjuk-
vård.  

Oviedokonventionen är undertecknad men inte ratificerad av 
Sverige. Genom undertecknandet av konventionen har Sverige åtagit 
sig att inte agera i strid med konventionens syfte, men är inte rätts-
ligt bunden av den.54 Oviedokonventionen används som en av käl-
lorna när frågor om biologi och medicin avgörs inom ramen för 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
(EKMR), se nedan. På det sättet kan konventionen även ha indirekt 
betydelse för Sverige. 

4.3.2 Indirekt reglering av genredigering 

Människovärde 

På den internationella arenan för mänskliga rättigheter är människo-
värdet allmänt erkänt som grunden för de mänskliga rättigheterna. 
Det återfinns i artikel 1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna och i ingresserna till FN:s internationella konvention 
om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och FN:s inter-
nationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättig-
heter (ICESCR). Även om varken FN:s allmänna förklaring eller 
ingresserna till nämnda konventioner anses juridiskt bindande, så 
återspeglar de inte bara sedvänjan utan formar också tolkningen och 
tillämpningen av respektive instrument. 

Närmare vägledning om vad som anses förenligt med människo-
värdet i samband med genterapi anges inte i något av de nämnda 
instrumenten. Dock kan en viss tolkningsvägledning hämtas från 
andra källor som är av betydelse inom FN:s rättsordning. Av särskild 
vikt är UNESCO:s allmänna förklaring om det mänskliga genomet 
och de mänskliga rättigheterna från 1997.55 Enligt denna är det mänsk-

 
53 Ibid, p. 92. 
54 Zillén, Mattsson & Slokenberga 2020, s. 33. 
55 UNESCO 1997. 
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liga genomet det som binder samman mänskligheten och utgör 
grund för människovärdet (artikel 1). Individer får inte reduceras till 
sina genetiska egenskaper och respekt ska visas för att varje individ 
är unik (artikel 2). Det fria utövandet av forskning om det mänskliga 
genomet ska ske med hänsyn till de principer som anges i deklara-
tionen, för att värna respekten för människovärdet (artikel 15). Ingen 
forskning eller tillämpning av forskning, särskilt inom biologi, gene-
tik och medicin, ska ha företräde framför respekten för mänskliga 
rättigheter (artikel 10). Metoder som strider mot mänsklig värdighet 
är inte tillåtna (artikel 11). Som exempel på sådana metoder anges 
explicit reproduktiv kloning av människor, men även ingrepp i arvs-
linje kan strida mot människovärdet (artikel 24). Stater är skyldiga 
att öka medvetenheten i samhället och påminna alla dess medlemmar 
om deras ansvar när det gäller de grundläggande frågor som rör 
skyddet av mänsklig värdighet som kan aktualiseras vid forskning 
inom biologi, genetik och medicin och dess tillämpningar (artikel 21). 

Europadomstolen har påpekat att själva kärnan i EKMR är respek-
ten för frihet och människovärde.56 Även om EKMR inte uttalar sig 
om människovärdet i relation till genmodifiering av människor be-
aktar Europadomstolen olika instrument på den internationella rätts-
liga arenan när den tolkar bestämmelserna i konventionen. Som kon-
staterats är Oviedokonventionen ett av dessa instrument. I artikel 1 
Oviedokonventionen anges att syfte med konventionen är att skydda 
människors värdighet och identitet vid tillämpningen av biologi och 
medicin. Enligt författaren till översikten över rättsläget som Smer 
låtit göra kan man argumentera för att förbudet i artikel 13 Oviedo-
konventionen mot avsiktliga ärftliga förändringar av det mänskliga 
genomet, samt somatiska förändringar för icke-medicinska ändamål, 
kan påverka tolkningen av begreppet om skydd för människors vär-
dighet i artikel 1.57 
  

 
56 Pretty mot Storbritannien (2346/02), dom meddelad den 29 april 2002, p. 65. 
57 Slokenberga 2021, s. 12. 
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Rätten att ta del av vetenskapliga framsteg och deras tillämpning 

Av de för Sverige rättsligt bindande internationella instrumenten 
som behandlas i detta kapitel anger endast artikel 15.1b i ICESCR 
uttryckligen ett skydd för rätten för envar att ta del av vetenskapliga 
framsteg och deras tillämpning.58 Rätten att ta del av forskning och 
dess tillämpningar får begränsas endast om det är förenligt med rättig-
heternas natur och det uteslutande sker i syfte att främja det all-
männa välståndet i ett demokratiskt samhälle (artikel 4). 

Även om artikeln i sig ger begränsad vägledning angående dess 
innehåll och statens skyldigheter, så har dessa relativt nyligen ut-
arbetats i en allmän kommentar från FN:s kommitté för ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter (CESCR).59 

Av kommentaren framgår att stater har betydande skyldigheter 
när det gäller att se till att vetenskapliga framsteg äger rum och att 
vetenskaplig kunskap och dess tillämpningar skyddas och görs till-
gängliga för alla utan diskriminering. Staters skyldigheter omfattar 
vidare att se till att vetenskaplig kunskap och dess tillämpningar lever 
upp till högt ställda kvalitetskrav, att de accepteras i samhället – vari 
ingår att forskning ska leva upp till etiska standarder60 – samt att 
skydda forskningens frihet.61 

Bland staters centrala skyldigheter ingår att säkerställa tillgång till 
tillämpningar som är kritiska för att åtnjuta högsta möjliga hälso-
standard samt att forskningsresurser prioriteras mot de största hälso-
behoven.62 

I kommentaren slås fast att genteknik är ett av flera områden som 
kan främja ekonomiska sociala och kulturella rättigheter, men också 
öka social ojämlikhet.63 Samtidigt som stater måste vidta åtgärder 
som ökar nyttan med ny teknik, måste de skydda mot de risker den 
medför.64 I detta avseende bör beslut fattas med utgångspunkt i 
mänskliga rättigheter – utifrån ett helhetsperspektiv, och på ett sätt 

 
58 Ett liknande skydd finns också i artikel 27 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna. Nyligen har denna bestämmelse tolkats vidsträckt så att den inte bara omfattar 
åtnjutande av förmåner utan också en rätt att delta i vetenskapliga framsteg. Se Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights 2020, p. 9–11. 
59 Committee on Economic, Social and Cultural Rights 2020. 
60 I UNESCO:s deklaration om bioetik och mänskliga rättigheter) anges som en sådan stan-
dard (se UNESCO 2005). 
61 Committee on Economic, Social and Cultural Rights 2020, p. 16-20. 
62 Ibid, p. 52. 
63 Ibid, p. 72-73. 
64 Ibid, p. 74. 
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som inkluderar och ligger i linje med de grundläggande skyldighe-
terna i konventionen.65 I fall där tekniken kan leda till oacceptabel 
skada för allmänheten eller miljön och där full vetenskaplig säkerhet 
saknas är staterna skyldiga att agera i linje med försiktighetsprin-
cipen och att undvika eller minska skadan.66  

När det gäller genredigeringstekniker måste, enligt den översikt 
över rättsläget som Smer låtit göra, en vidare analys göras utifrån 
konkreta exempel på teknikens utveckling och dess tänkta tillämp-
ning. Olika situationer kan leda till olika svar angående statens 
skyldigheter i samband med rätten att ta del av vetenskapliga fram-
steg och deras tillämpning. Det kan dock konstateras att statens skyl-
dighet i samband med denna rättighet kräver en ansvarsfull reglering 
där olika relevanta omständigheter beaktas. I vissa fall kan det aktua-
lisera även en skyldighet att begränsa rättigheten i syfte att skydda 
individer eller samhället. Det finns även utrymme för att uppställa 
absoluta förbud i vissa avseenden; det krävs dock att starka omstän-
digheter talar för det.67 

Inom Europarådet finns det ingen motsvarande rättighet. Europa-
domstolen har påpekat att i frågor som rör allmän politik, avseende 
vilka åsikterna i ett demokratiskt samhälle rimligen kan skilja sig 
mycket åt, bör de nationella rättsordningarna ha större spelrum att 
själva besluta om hur man ska balansera olika konkurrerande intres-
sen som står på spel. I S.H. och andra mot Österrike bedömde Europa-
domstolen att stater måste ges ett vidare tolkningsutrymme i fall där 
den snabba medicinska och vetenskapliga utvecklingen väcker käns-
liga moraliska och etiska frågor och en samsyn mellan medlems-
staterna ännu saknas.68 Om en teknologi eller en specifik tillämpning 
däremot inte väcker sådana frågor kan det finnas ett snävare tolknings-
utrymme, där starka anledningar krävs för att staten ska få begränsa 
tillgången till teknologin.69 

 
65 Ibid, p. 75. 
66 Ibid, p. 56. 
67 Slokenberga 2021, s. 14. 
68 S.H. och andra mot Österrike, dom meddelad den 3 november 2011, p. 97.  
69 Om bedömningen måste göras utifrån statens negativa eller positiva skyldigheter beror på 
omständigheterna. Det bör dock som utgångspunkt noteras att det finns stora likheter i be-
dömningarna, se Hämäläinen mot Finland (37359/09), dom meddelad den 16 juli 2014, p. 65 ff. 
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Rätten till hälsa  

Rätten till hälsa har erkänts i flera internationella traktater, inklusive 
i artikel 12 i ICESCR och i artikel 11 i Europeiska sociala stadgan 
(reviderad). Hälsa skyddas även genom andra rättigheter, till exem-
pel de som skyddar den mänskliga integriteten. 

I samband med artikel 12 i ICESCR har CESCR i en kommentar 
angett att rätten till hälsa innebär både friheter (såsom självbestäm-
manderätt) och berättiganden (vilket omfattar ett system för hälso-
skydd som ger lika möjligheter för människor att åtnjuta den högsta 
möjliga hälsonivån).70  

Rätten till hälsa ingriper fyra viktiga komponenter: tillgång, till-
gänglighet, godtagbarhet och kvalitet.71 Tillgång innebär att hälso-
relaterade åtgärder måste vara tillgängliga i tillräcklig utsträckning 
inom konventionsstaten. Vilka insatser som erbjuds beror på ett stort 
antal faktorer, inklusive utvecklingsnivån i det specifika landet.72 Till-
gängligheten omfattar bland annat ekonomisk tillgänglighet,73 det 
vill säga att människor har råd med insatserna. Godtagbarhet innebär 
bland annat att åtgärderna måste respektera medicinsk etik och vara 
kulturellt lämpliga.74 Det kan finnas ett samspel mellan dessa två krite-
rier då åtgärder som är oförenliga med godtagbarhet rimligen inte 
bör göras tillgängliga. Kvalitet innebär att hälsorelaterade insatser 
ska vara vetenskapligt och medicinskt lämpliga och av god kvalitet.75 

För att uppnå det fulla förverkligandet av rätten till hälsa ska kon-
ventionsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att bland annat garan-
tera en hälsosam utveckling hos barn76, förebyggande, behandling 
och kontroll av olika sjukdomar77 och en god sexuell och reproduk-
tiv hälsa78 samt skapa villkor som garanterar alla tillgång till all sjuk-

 
70 Committee on Economic, Social and Cultural Rights 2000, p. 8. Begreppet ”högsta möjliga 
hälsonivån” likställs inte med rätten att vara hälsosam; det innebär en rättighet att åtnjuta de 
faciliteter, varor, tjänster och villkor som är nödvändiga för att förverkliga den bästa upp-
nåeliga hälsan, se ibid, p. 9. 
71 Ibid, p. 12. 
72 Ibid, p. 12.a. 
73 Ibid, p. 12.b. 
74 Ibid, p. 12.c. 
75 Ibid, p. 12.d. 
76 ICESCR art. 12.2.a. 
77 Ibid art. 12.2.c. 
78 Committee on Economic, Social and Cultural Rights 2000, p. 16. 
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vård vid sjukdom79. Till staternas kärnskyldigheter hör att garantera 
en icke-diskriminerande tillgång till hälso- och sjukvårdsinsatser.80 

Rätten till hälsa syftar till att säkerställa väl fungerande hälsosystem. 
Rättskällor ger inga svar på vad denna rätt innebär i förhållande till 
genredigering på människor. Staterna har viss frihet att välja vilka 
åtgärder de säkerställer för att fullgöra sina skyldigheter enligt arti-
kel 12,81 men det krävs bland annat att sådana åtgärder är förenliga 
med såväl värdighet som standarder för kvalitet.82  

Skydd för den personliga integriteten 

Fysisk integritet skyddas såväl i ICCPR som i EKMR. Beroende på 
omständigheterna i fråga om genredigering av människor kan olika 
rättigheter aktualiseras, såsom rätten till privatliv, förbudet mot tortyr 
eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, 
eller rätten till liv. Vilken artikel som aktualiseras, samt om det är fråga 
om negativa eller positiva skyldigheter, beror på omständigheterna i 
varje specifik situation. 

Sverige har enligt båda instrumenten en skyldighet att inte bara 
avstå från ingripanden i strid med dem utan att också vidta åtgärder 
för att säkerställa ett effektivt skydd för dem.83 Skyddsplikten kräver 
att stater vidtar effektiva åtgärder för att hantera risker där de är kända.84 

 
79 ICESCR art. 12.2.d. Detta omfattar tillhandahållande av lika och snabb tillgång till grund-
läggande förebyggande, botande, samt rehabiliterande hälsovård och hälsoutbildning; regel-
bundna screeningprogram; lämplig behandling av vanliga sjukdomar, andra sjukdomar, skador 
och funktionshinder, helst på gemenskapsnivå; och tillhandhållande av viktiga läkemedel. 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights 2000, p. 17. 
80 Committee on Economic, Social and Cultural Rights 2000, p. 43.a. 
81 Jämförbara skyldigheter framgår av artikel 11 i Europeisk social stadga (reviderad). Se Euro-
peiska kommittén för sociala rättigheter 2018, p. 79. 
82 Vad gäller offentliga aktörer kan det noteras att en resursfråga aktualiseras i samband med 
tillgång till hälsorelaterade ingrepp. 
83 Vad gäller art. 6 ICCPR, se till exempel UN Human Rights Committee 2019, p. 7. Vad 
gäller art. 17 ICECSR, se till exempel UN Human Rights Committee 1988, p. 9. Angående 
statens allmänna skyldigheter enligt ICCPR, se UN Human Rights Committee 2004, p. 8. 
Vad gäller EKMR, se Europadomstolens dom Erdinç Kurt och andra mot Turkiet, dom med-
delad den 6 juni 2017, p. 51–55. 
84 Vad gäller art. 6, ICCPR, se till exempel UN Human Rights Committee 2019, p. 18–31, 
särskilt p. 26. Vad gäller EKMR, se Europadomstolens dom Vilnes och andra mot Norge, dom 
meddelad den 24 mars 2014, punkt 233–244. 
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5 Internationell utblick 

Sedan Charpentier och Doudna först beskrev CRISPR-tekniken 
2012 har den nya metoden för genredigering diskuterats i hela värl-
den. Flera vetenskapliga konferenser har ägt rum och ett stort antal 
yttranden och rekommendationer har publicerats om frågans etiska 
och juridiska dimensioner. Vid sidan om yttranden och rapporter 
från olika rådgivande organ och organisationer finns en snabbt växande 
litteratur om genredigering, dess etiska implikationer och vilken regler-
ing som behövs.1 

Generellt ligger fokus i debatten på ärftlig genredigering, medan 
somatisk genredigering diskuteras förhållandevis lite. I dag finns en 
generell konsensus bland beslutsfattare och forskare om att det är 
för tidigt att genomföra kliniska försök med ärftlig genredigering på 
människa. Däremot finns det olika åsikter om huruvida ärftlig gen-
redigering alls bör få utföras i framtiden, och, om det ska få göras, i 
vilka fall och under vilka omständigheter. Några menar att om tekni-
ken visar sig kunna användas utan medicinska risker för individen 
och framtida generationer och tillämpas för ’lovvärda’ ändamål kan 
den vara etiskt godtagbar,2 medan andra förespråkar ett permanent 
förbud av tekniken.3  

Efter att den första vetenskapliga studien på mänskliga embryon 
publicerades 20154, restes flera krav på ett tillfälligt stopp för ärftliga 
genförändringar5 och det publicerades yttranden med förslag på rikt-
linjer för framtida forskning.6 En del förespråkade även stopp för 

 
1 Se till exempel Haker 2017, Jasanoff & Hurlbut, 2018, Baylis 2019, Greely 2019 och 2021 
samt Evans 2020. 
2 Se till exempel Chan m.fl. 2015.  
3 Se till exempel Botkin 2020.  
4 Se avsnitt 3.4.3. 
5 Se till exempel Baltimore m.fl. 2015a, International Bioethics Committee 2015 och ISSCR 
2015. 
6 Se till exempel Chan, S. m.fl. 2015. 
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grundforskning som involverar genförändringar på embryon, efter-
som det lägger grunden för senare klinisk användning av tekniken.7  

När det blev känt att den kinesiske forskaren He Jiankui använt 
metoden för ärftliga förändringar och att två flickor fötts efter att ha 
fått sitt genom förändrat 2018 (se ruta på s. 112) fördömdes experi-
mentet i ett flertal uttalanden och skrivelser och ytterligare krav på 
stopp restes.8 I detta kapitel beskrivs några av de dokument som 
publicerats internationellt de senaste åren och som belyser genredi-
gering på människa ur vetenskapliga, etiska, juridiska och styrnings-
perspektiv. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av hur lagstift-
ningen kring ärftlig genredigering ser ut i andra länder. 

5.1 Reglering i andra länder 

I många länder är det förbjudet att göra ärftliga genförändringar på 
människor. I andra länder saknas ännu regelverk.9 I en nyligen publi-
cerad studie som granskat riktlinjer och regelverk i olika länder framgår 
att 96 av 106 länder har någon form av reglering vad gäller genredi-
gering och att 75 av dem har ett förbud mot ärftlig genredigering. 10 

När det gäller forskning på könsceller och befruktade ägg har till 
exempel Kina, USA, Storbritannien, Belgien och Sverige en mer till-
låtande reglering, där det är tillåtet att skapa embryon för forsknings-
ändamål, och även att genetiskt modifiera könsceller och embryon, 
förutsatt att dessa celler inte resulterar i en född individ, och de 
modifierade embryona förstörs 14 dagar efter befruktningen.11 Som 
tidigare beskrivits i kapitel 4, anses somatisk genredigering inom sjuk-
vården vara reglerat genom de regelverk som finns för genterapier.  

Många länder bedöms inte ha en ändamålsenlig reglering för att 
hantera somatiska tillämpningar av tekniken utanför hälso- och sjuk-
vården.12 Det finns dock länder med reglering som innebär explicita 
restriktioner för att använda somatisk genredigering till att förbättra 
individer. I Chile får genredigering av somatiska celler enbart göras 
för att behandla och förebygga sjukdomar. I Panama och Mexiko 

 
7 Lanphier m.fl. 2015. 
8 Se till exempel Lander m.fl. 2019. Adelman m.fl. 2019 samt Daley, Lovell-Badge & Steffann, 
2019. 
9 Genetic Literacy Project (u.å). 
10 Baylis m.fl. 2020.  
11 Matthews & Moralí 2020. 
12 Marchant 2021. 



Smer 2022:1 Internationell utblick 

111 

kan genetisk manipulation för andra syften än medicinsk behandling 
ge fängelse mellan två och fem år. I Colombia är genmodifiering 
tillåten för medicinska syften (förbättra människors hälsa) men andra 
syften kan ge fängelse mellan 1–5 år.13 Det har skapats en webbplats 
Global Gene Editing Regulation Tracker14 där regleringen i olika länder 
listas vad gäller både somatisk och ärftlig genredigering.  

5.2 Yttranden från vetenskapliga kommittéer, 
organisationer och etikråd 

5.2.1 Uttalanden och rapporter från vetenskapliga 
kommittéer 

First International Summit on Human Genome Editing 

National Academy of Medicine, National Academy of Sciences, the 
Royal Society med flera har anordnat två internationella möten om 
genredigering på människa. Det första mötet ägde rum i december 
2015 och syftade till att presentera och diskutera den nya genredi-
geringstekniken utifrån vetenskapligt, etiskt, juridiskt och samhälle-
ligt perspektiv. Organisationskommittén för mötet publicerade efter 
konferensen ett uttalande15 i vilket de drog följande slutsatser: 

• Det finns behov av grund- och preklinisk forskning (i enlighet 
med god forskningsstandard och reglering) vad gäller a) genredi-
geringstekniker vad gäller humana celler, b) potentiella fördelar 
och nackdelar av föreslagna kliniska tillämpningar, och c) biolo-
gin om humana embryon och könsceller.  

• Det är viktigt att nå kunskap om de potentiella riskerna och för-
delarna med varje tillämpning av tekniken. De somatiska tillämp-
ningarna av tekniken kan utvärderas i enlighet med existerade 
reglering och riktlinjer för genterapier. 

  

 
13 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2017, bilaga 5. 
14 Genetic Literacy Project (u.å). 
15 Baltimore m.fl. 2015b. 
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• Det vore oansvarigt att genomföra ärftlig genredigering i någon 
form innan a) metoden är säker och b) att det finns en bred kon-
sensus i samhället om att det är godtagbart med den avsedda till-
lämpningen.  

• Det internationella samfundet bör sträva efter att etablera normer 
kring acceptabla tillämpningar av förändringar av det mänskliga 
genomet och harmonisera regleringen för att motverka oaccepta-
bel forskning och samtidigt främja människors hälsa och välfärd. 
De vetenskapliga akademier som stod som värdar för mötet upp-
manades att ta initiativ till ett permanent internationellt forum 
för att diskutera potentiella kliniska tillämpningar, formulera 
rekommendationer och riktlinjer och stödja samarbete mellan 
nationer. Forumet föreslogs bestå av företrädare flera nationer 
och inkludera bred expertis såsom: biomedicinska forskare, etiker, 
vårdgivare, patienter och deras familjer, personer med funktions-
nedsättning, beslutsfattare, forskningsfinansiärer, företrädare för 
läkemedelsindustrin och allmänheten.  

 

Genförändrade tvillingflickor rapporteras födda 2018 
I november 2018 framkom att den kinesiske forskaren He Jiankui 
att två tvillingflickor fötts vars genom hade förändrats för att 
göra dem mer motståndskraftiga mot HIV.16 Nyheten ledde till 
omfattande internationell kritik. Det gjordes uttalanden från flera 
internationella och nationella organ och forskarsamhället.17 För-
utom att He inte ska ha levt upp till etablerade etiska normer och 
regelverk för kliniska prövningar har man pekat på att det sak-
nades en rimlig balans mellan förväntad nytta och risk (det finns 
annan behandling mot HIV-infektion, samtidigt som risken för 
skadliga bieffekter inte kunde uteslutas) och att försöket ägt rum 
trots en internationell konsensus om att det vore ansvarslöst att 
genomföra ärftliga genförändringar innan tekniken utvecklats mer.18  

 
16 Regalado 2018; The He Lab 2018. 
17 Även Smer uttalade kritik, se Smer 2018b 
18 Se till exempel National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2019, Greely 
2019 samt Lovell-Badge 2019. 
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Second International Summit on Human Genome Editing: 
Continuing the Global Discussion 

Det andra internationella mötet ägde rum i november 2018. Dagen 
innan mötet briserade nyheten att den kinesiske forskaren He Jiankui 
hade genomfört genredigering på mänskliga embryon och att tvilling-
flickor fötts (se ruta på föregående sida). Ordföranden för organisa-
tionskommittén, professor David Baltimore, menade händelsen var ett 
uttryck för att självregleringen inom forskarsamhället misslyckats.19  

Organisationskommittén publicerade efter mötet ett yttrande20 i 
vilket de sammanfattade mötet med bland annat följande budskap: 

• Det är positivt att kunskapen ökat och utvecklingen snabbt gått 
framåt vad gäller somatiska tillämpningar av genredigering. Som 
väntat har somatisk genredigering börjat testas på patienter.  

• Att ändra DNA:t hos embryon eller könsceller kan ge föräldrar 
som bär på anlag för allvarlig sjukdom möjlighet att få friska 
genetiskt besläktade barn. Det finns dock inte tillräcklig kunskap 
om metodens risker för att gå vidare till kliniska försök. Ärftlig 
genredigering skulle dock kunna bli acceptabel i framtiden om 
riskerna kan hanteras. Den snabba utvecklingen på området visar 
att det är angeläget att påbörja en diskussion kring hur en ansvars-
full process bör se ut för framtida kliniska studier vad gäller ärftlig 
genredigering. 

• En translationsväg för framtida kliniska studier kring ärftlig gen-
redigering kräver att man utgår från nu gällande kriterier för kli-
nisk forskning och bör även inkludera kriterier som tagits fram 
av till exempel Nuffield Council on Bioethics (se s. 121) och the 
Committee on Human Gene Editing, National Academy of Sciences 
and the National Academy of Medicine (se nästa sida).  

• Organisationskommittén tog tydligt avstånd från de experiment 
som He Jiankui genomfört och föreslog en oberoende utvärder-
ing av de försök som gjorts.  

• Vikten av ett internationellt forum för fortsatt diskussion om 
forskningsutvecklingen, möjliga tillämpningar och reglering åter-
upprepades.  

 
19 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2019. 
20 Baltimore m.fl 2018. 
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Committee on Human Gene Editing: Scientific, Medical, 
and Ethical Considerations (National Academy of Sciences, 
Engineering, and Medicine) 

National Academy of Sciences och the National Academy of Medicine 
tillsatte efter den första internationella konferensen om genrediger-
ing 2015 en kommitté med uppdrag att studera möjliga framtida till-
lämpningar, potentiella fördelar och risker, standarder för att följa 
upp och studera tekniken, överväga om nuvarande reglering är till-
fyllest samt överväga vilka övergripande principer som bör vägleda 
framtida reglering vad gäller användning av genredigeringstekniken 
på människa.  

I en rapport21 2017 presenterade kommittén ett antal principer 
för framtida styrning av tekniker för att ändra det mänskliga genomet: 

• Principen om att främja välbefinnande innebär att tekniken ska 
innebära nytta och förebygga skada. Att uppfylla denna princip 
innebär att utveckla tillämpningar av redigering av det mänskliga 
genomet som främjar hälsa och välbefinnande hos individer, det 
vill säga behandla eller förebygga sjukdomar, samt att säkerställa 
en rimlig balans mellan risk och nytta för varje tillämpning av 
genomredigering på människa. 

• Principen om transparens kräver öppenhet och att information 
delas på ett sätt som är tillgängligt.  

• Principen om aktsam vård (due care) innebär att höga krav ska 
ställas och försiktighet tillämpas när somatiska tillämpningar av 
tekniken erbjuds patienter inom ramen för kliniska studier.  

• Principen om ansvarsfull forskning handlar om att stödja efter-
levnaden av högsta standarder för forskning i enlighet med inter-
nationella och professionella normer.  

• Principen om respekt för personer innebär ett erkännande av alla 
individers människovärde och självbestämmande. Ansvar som 
följer av att följa denna princip inkluderar ett engagemang för alla 
individers lika värde, respekt för och främjande av självbestäm-
mandet, ett åtagande att förhindra övergrepp och eugenik samt 
ett åtagande att verka för att personer med funktionsnedsättning 
inte stigmatiseras. 

 
21 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2017. 
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• Principen om rättvisa kräver att lika behandlas lika och att risker 
och fördelar med tekniken fördelas rättvist. En rättvis tillgång till 
framtida kliniska tillämpningar av genredigeringstekniken bör 
främjas. 

• Principen om transnationellt samarbete stöder ett åtagande att 
samarbeta för forskning och styrning samtidigt som man respek-
terar olika kulturella sammanhang. Ansvar som följer av att följa 
denna princip inkluderar respekt för olika nationella policyer, sam-
ordning av reglerande standarder och förfaranden när det är möj-
ligt samt transnationellt samarbete och datadelning mellan olika 
vetenskapliga samfund och ansvariga tillsynsmyndigheter. 

International Commission on the Clinical Use of Human 
Germline Genome Editing (National Academy of Medicine, 
National Academy of Sciences och The Royal Society) 

Rapporten från 2017 följdes upp av en rapport 2020 framtagen av en 
internationell kommission med forskare från ett flertal länder (där-
ibland Sverige), vars uppgift var att beskriva en process för hur ärftlig 
genredigering skulle kunna införas på ett ansvarsfullt sätt och vilka 
vetenskapliga krav som bör vara uppfyllda.  

Kommissionen presenterar rekommendationer för framtida klinisk 
användning av tekniker för att redigera det mänskliga genomet.22 
Kommissionen arbetade vidare utifrån de slutsatser som drogs vid 
det andra internationella mötet möten om genredigering på människa 
2018. Projektet finansierades av U.S. National Academy of Medicine 
and National Academy of Sciences och United Kingdom’s Royal 
Society.  

Kommissionen fastslår att vi ännu inte vet tillräckligt om tekni-
kens risker för att kliniska försök vad gäller ärftlig genredigering ska 
anses vara acceptabla. Samtidigt påpekas att tekniken skulle kunna 
utgöra ett värdefullt verktyg för att undvika allvarliga sjukdomar i 
framtiden.  

Rapporten definierar ett inledande användningsområde för ärftlig 
genredigering: allvarliga monogena sjukdomar där möjligheter att få 
genetiskt besläktade barn på annat sätt saknas eller är mycket begrän-
sade. Rapporten beskriver, utan att ta ställning till om ärftlig genredi-

 
22 National Academy of Medicine, National Academy of Sciences & the Royal Society 2020.  
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gering hos människa bör tillåtas, hur en translationsväg skulle kunna 
se ut från preklinisk forskning till en begränsad och kontrollerad kli-
nisk tillämpning av ärftlig genredigering hos människa, samt urskiljer 
de nödvändiga delarna i en sådan process. skulle kunna se ut. Slut-
satserna sammanfattas i ett antal rekommendationer (se bilaga 3). 

I likhet med flera andra anser kommissionen att en introduktion 
av tekniken och reglering måste föregås av en bred samhällelig debatt.  

5.2.2 Europarådets bioetiska kommitté, CD-BIO 

Europarådets bioetiska kommitté (CD-BIO) antog ett yttrande 
rörande genredigeringstekniker den 2 december 2015.23 I yttrandet 
lyfter kommittén fram att principerna i Oviedokonventionen (se 
avsnitt 4.3.1) är en utmärkt utgångspunkt för diskussion kring de 
frågor som väcks mot bakgrund av dem biomedicinska utvecklingen 
av genredigeringstekniken, och man var överens om att påbörja en 
beredning av denna fråga.  

I sammanhanget lyfts särskilt fram konventionens artikel 13 och 
artikel 28. Artikel 13 tillåter somatisk genredigering om det sker i 
preventiva, diagnostiska eller terapeutiska syften, medan ärftlig gen-
redigering är förbjuden liksom somatisk genredigering som syftar 
till att modifiera genetiska egenskaper som inte är relaterade till en 
sjukdom. Artikel 28 slår fast att de stater som anslutit sig till kon-
ventionen ska se till att det sker en samhällsdiskussion kring de medi-
cinska, sociala, ekonomiska, etiska och juridiska frågor som väcks 
genom utvecklingen inom biomedicinen. 

I yttrandet framkommer även att CD-BIO kommit överens om 
att undersöka de etiska och juridiska utmaningar som den fram-
växande genomredigeringstekniken ger upphov till.  

CD-BIO ska i enlighet med sin strategiska plan för 2020–2025, 
utvärdera artikel 13 i Oviedokonventionen i relation till genrediger-
ingstekniken, vilket kan leda till eventuella klargöranden.24  

 
23 CD-BIO 2015. 
24 CD-BIO, 2019. 
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5.2.3 The Expert Advisory Committee on Developing Global 
Standards for Governance and Oversight of Human 
Genome Editing (WHO) 

År 2018 tillsatte WHO en internationell expertkommitté för att 
undersöka vetenskapliga, etiska, sociala och juridiska utmaningar kopp-
lade till genredigering på människa. Uppdraget var att ge råd och 
rekommendationer avseende lämpliga styrmekanismer för genredi-
gering på människa på institutionell, regional, nationell och global 
nivå. Resultatet av kommitténs arbete redovisades i juli 2021 i form 
av rekommendationer25 och ett ramverk för styrning (”govenance 
framework”)26, båda dessa dokument sammanfattas i ett position 
paper.27  

Ramverket syftar till att stödja de som har i uppgift att stärka styr-
ningen och kontrollen av genredigering. Kommittén har identifierat 
materiella och processuella värden och principer som kan vägleda 
hur beslut fattas och vilka beslut som fattas. Ramverket innehåller 
också exempel på verktyg, institutioner och processer som kan an-
vändas för att påverka inriktningen av forskningen och möjliga fram-
tida tillämpningar av genredigering på människa. 

Rekommendationerna handlar bland annat om att: 

• WHO bör uppvisa ett globalt ledarskap kring möjligheterna och 
utmaningarna med genredigering på människa, 

• WHO tillsammans med andra aktörer bör verka för internatio-
nellt samarbete och informationsutbyte kring regleringar och 
policyer, 

• WHO bör verka för att utveckla det existerande internationella 
registret över klinisk forskning avseende genredigering (se ruta 
på nästa sida) på människa, se över internationella standarder för 
kliniska studier avseende genredigering på människa samt stödja 
tillkomsten av ett register för preklinisk forskning, 

•  WHO bör ta initiativ till att skapa en mekanism för att rappor-
tera fall av misstänkt olaglig, oetisk, osäker eller oregistrerad forsk-
ning och tillämpning av genredigering, 

 
25 WHO 2021a.  
26 WHO 2021b. 
27 WHO 2021c. 
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• WHO:s generalsekreterare bör slå fast att forskning avseende 
genredigering på människa bara bör ske i länder med regelverk 
och tillsyn på området,  

• WHO tillsammans med andra aktörer bör verka för att behand-
lingar baserade på genredigering blir tillgängliga på lika villkor, 
samt 

• WHO:s generalsekreterare bör uppmana till en inkluderande dialog 
kring vetenskapliga, etiska och sociala aspekter på framtida gen-
redigering på människa. 

 

Human Genome Editing (HGE) Registry (WHO) 
WHO:s expertrådgivande kommitté för utveckling av globala stan-
darder för styrning och tillsyn av genredigering av mänskligt genom 
föreslog 2019 att WHO skulle utveckla ett register som samlar in 
uppgifter om planerad och pågående forskning i hela världen om 
genredigering på människa.  

Ett register utvecklades och startades av WHO 2020, vilket 
inkluderar kliniska studier med somatiska celler och könsceller, 
Human Genome Editing (HGE) Registry. Uppgifterna i regi-
stret hämtas från WHO:s International Clinical Trials Registry 
Platform (ICTRP), som i sin tur hämtar data från nationella regi-
ster och EU:s register över kliniska studier. 
På registrets webbplats anges att registret tillhandahåller infor-
mation för alla intresserade i enlighet med principerna om öppen-
het och inkludering. Det anges att en underlåtenhet att registrera 
ett vetenskapligt arbete som faller inom ramen för HGE-registret 
”must be considered as a fundamental violation of the principle 
of responsible stewardship of science.”28  

5.2.4 European Group on Ethics in Science and 
New Technologies (EU) 

I ett yttrande som publicerades i mars 2021 analyserar EU:s etikråd 
European Group on Ethics in Science and New Technologies, EGE, 
genredigering utifrån ett övergripande brett perspektiv. Yttrandet om-
fattar flera olika användningsområden, såsom medicinska tillämp-

 
28 WHO (u.å.). 
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ningar, djurförsök, uppfödning av djur, växter och grödor och gen-
drivare.29 EGE lyfter i likhet med nationella etikråd (se nedan) fram 
vikten av att inte analysera de etiska frågorna ur ett alltför snävt 
perspektiv. I diskussionen om medicinska tillämpningar lyfter de 
fram följande begrepp som de anser vara särskilt viktiga i analysen av 
tekniken: naturlighet, humanitet, diversitet, distinktionen mellan be-
handla/förebygga/förbättra samt kriteriet om tillräcklig säkerhet.30 
Till skillnad från flera andra uttalanden lyfter man även vikten av 
framtida reglering av så kallade do-it-your-self tillämpningar av tek-
niken (tillämpningar där konsumenten själv utför behandlingen). 

EGE sammanfattar sitt arbete med följande rekommendationer 
vad gäller applikationer på människa:  

• EU bör delta aktivt i arbetet med global styrning av tekningen 
och att man bör verka för att skapa en global plattform för infor-
mationsutbyte och stimulera till debatt om ärftlig genredigering. 

• Det bör sättas upp ett register över pågående forskning om ärftlig 
genredigering på EU-nivå som bör samverka med det globala 
register över klinisk forskning om genredigering som redan satts 
upp av WHO.  

• För att skydda människovärde, identitet, mångfald, jämlikhet och 
social rättvisa bör proaktiva åtgärder tas mot tillämpningar av 
ärftlig genredigering som har till syfte att förbättra eller försämra 
människan. Riktlinjer bör utvecklas som gör det möjligt för forsk-
ningsetiska kommittéer att skilja mellan tillämpningar av ärftlig 
genomredigering som är att betrakta som förebyggande, diagno-
stiska eller terapeutiska från sådan som är att betrakta som för-
bättring. De lyfter även fram vikten av att främja jämlik tillgång 
till medverkan vid kliniska studier av somatiska genredigerings-
terapier med potential att behandla eller bota sjukdomar som 
tidigare inte kunnat behandlas.  

• Det bör säkerställas att det finns tillräcklig kompetens i expert-
organ som har att bedöma den nya tekniken, utarbeta riktlinjer 
för säkerhet samt ta ställning till kliniska forskningsprojekt och 
annan forskning på området. EGE föreslår att riktlinjer för be-

 
29 EGE 2021. 
30 Naturalness, humanness, diversity, the distinction between therapy, prevention an enhance-
ment och the safe-enough criterion.  
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dömning av kliniska prövningar utvecklas och att utbildnings-
moduler för forskningsetiska kommittéer och andra berörda organ 
utvecklas för att säkerställa högkvalitativ och konsekvent tillämp-
ning av etiska principer och riktlinjer.  

5.2.5 Nationella etikråd 

Flera nationella etikråd har publicerat yttranden eller rapporter om 
genredigering.31 Det har även gjorts gemensamma uttalanden. De 
flesta yttranden och rapporter har ett fokus på etiska aspekter rörande 
ärftlig genredigering, medan frågan om somatiska tillämpningar av 
tekniken inte har kommenterats i samma utsträckning. I det följande 
refereras kort om innehållet i några av dessa dokument.  

Gemensamt yttrande av de brittiska, franska och tyska etikråden 
om ärftlig genredigering på människa 

Det franska och det tyska etikrådet gick 2020 tillsammans med 
brittiska Nuffield Council on Bioethics ut med ett gemensamt ut-
talande om ärftlig genredigering där de uppmanade regeringar och 
andra intressenter i världen att i lag reglera ärftlig genomredigering 
på människa.32 De anförde i uttalandet att inga kliniska försök med 
ärftlig genredigering bör genomföras innan det har förts en bred 
samhällsdebatt rörande om, och i så fall hur, tekniken bör användas. 
Det får enligt de tre etikråden inte ske några kliniska försök innan 
osäkerheten kring riskerna är på acceptabel nivå och strukturer finns 
på plats för att hantera och bevaka negativa effekter av tekniken. 

De tre råden har olika men till viss del kompletterande rekom-
mendationer om vilka etiska principer och värden som bör beaktas 
och vilken roll de bör spela. Samtliga råd lyfter dock särskilt fram att 
etiskt godtagbara framtida tillämpningar av ärftlig genredigering inte 
får leda till öka utsatthet, ökad diskriminering eller ökade samhälle-
liga klyftor.  

 Majoriteten i samtliga råd menar att framtida kliniska tillämp-
ningar av ärftlig genredigering på människa kan vara etiskt godtag-

 
31 Vid sidan om i kapitlet refererade rapporter har även till exempel Det Etiske Råd i Danmark 
och Royal Society Te Apārangi i Nya Zealand publicerat yttranden om genredigering (se Det 
Etiske Råd 2016 samt Royal Society Te Apārangi 2019). 
32 CCNE, Deutscher Ethikrat & Nuffield Council on Bioethics 2020.  
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bara för att undvika ärftliga sjukdomar. Råden lägger dock olika tyngd-
punkt på olika argument och redovisar delvis olika argument för och 
emot olika tillämpningar av tekniken. 

Nuffield Council on Bioethics 

Brittiska Nuffield Council on Bioethics, NCB, har publicerat flera 
publikationer om ärftlig genredigering. En rapport från 2016 analy-
serar ärftlig genredigering utifrån olika etiska principer och värden.33 
I en senare rapport34 presenterar NCB två övergripande principer 
som bör vägleda framtida tillämpningar av ärftliga genredigering på 
människa: de måste vara avsedda att säkra den framtida människans 
välfärd och vara förenliga med den framtida människans välfärd (prin-
cipen om den framtida personens välfärd) och de får inte öka utsatt-
het, diskriminering och klyftor i samhället (principen om solidaritet 
och social rättvisa). 

NCB menar att framtida tillämpningar av tekniken, även för att 
förbättra människan, kan vara etiskt godtagbara så länge de inte är i 
strid med dessa principer. De rekommenderar vidare att ärftlig gen-
redigering endast bör tillåtas när: 

• det ägt rum en bred och inkluderande offentlig debatt om dess 
användning och möjliga konsekvenser. 

• ytterligare forskning har utförts för att fastställa standarder för 
klinisk tillämpning; och 

• riskerna för negativa effekter för individer, grupper och samhället 
som helhet har utvärderats på lämpligt sätt och åtgärder finns för 
att övervaka dessa.  

Om det kommer bli tillåtet i framtiden bör det enlig NCB vara strikt 
reglerat och endast tillåtas inom ramen för kliniska studier med över-
vakning av de långsiktiga effekterna på individer och grupper, och 
licensieras från fall till fall. 

 
33 Nuffield council on Bioethics 2016. 
34 Nuffield council on Bioethics 2018. 
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Tyska etikrådet  

Det tyska etikrådet publicerade en rapport om ärftlig genredigering 
2019.35 Rådet avvisade idén om att det mänskliga genomet skulle vara 
”okränkbart” och en majoritet ansåg att det inte heller finns några 
andra principiella argument mot ärftlig genredigering. Rådet fastslog 
vidare att en nödvändig förutsättning för att genomföra ärftlig gen-
redigering är att säkerhets- och effektivitetskrav är uppfyllda samt 
att lämpliga strukturer för utvärdering och reglering är på plats. Sam-
tidigt betonade rådet att frågan måste utvärderas bortom en för-
enklad risk/nytta-analys, och övervägas utifrån etiska principer och 
värden såsom människovärde, skyddet av liv och integritet, frihet, 
att göra gott och inte skada, naturlighet, rättvisa, solidaritet och 
ansvar. Om en sådan analys leder till slutsatsen att ärftlig genredi-
gering kan vara acceptabel måste en fortsatt etisk analys ske av varje 
enskild tillämpning utifrån relevanta etiska principer.  

En majoritet av medlemmarna ansåg vidare att ärftlig genrediger-
ing för att ”korrigera” genvarianter som orsakar allvarlig monogen 
sjukdom bör kunna utföras. Ett fåtal medlemmar menade däremot 
att även om önskan att få genetiskt besläktade barn är legitim kan 
det inte uppväga de potentiella riskerna. 

I rapporten föreslog rådet att regeringen och riksdagen (Bundestag) 
i Tyskland arbetar för en internationell överenskommelse om ett 
stopp för klinisk användning av tekniken. Detta skulle skapa utrymme 
för att diskutera och analysera syftet med ärftlig genredigering och 
under vilka förutsättningar det kan anses vara legitimt med sådana 
ingrepp i framtiden.  

 
35 Deutscher Ethikrat. 2019. 
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6 Medborgardialoger och attityder 
i samhället 

Flera upprop och rekommendationer från nationella och internatio-
nella etikråd och andra expertgrupper manar till bred samhällelig 
debatt om hur vi ska använda genredigeringstekniken. Ett brett stöd 
bland allmänheten kring framtida användning av tekniken lyfts av 
flera aktörer fram som en nödvändig förutsättning för att öppna upp 
för framtida tillämpningar av genredigering.  

6.1 Medborgardialoger 

De senaste 10 åren har det varit ett allt större fokus på vikten av med-
borgardialoger inför beslut om framtida policyer inom biomedicin så 
väl som andra områden. Flera av de nationella bioetikråden har i ökande 
utsträckning använt sig av verktyg för så kallade medborgardialoger 
(public dialogues eller public consultations). 

Smer har sedan 2012 anordnat medborgardialoger med ungdomar 
inom ramen för en del större projekt. Syftet har varit att fånga ung-
domars inställning till olika frågor, sprida information och stimulera 
till etisk reflektion. Dessförinnan anordnade rådet främst dialoger 
och möten med olika experter och företrädare för olika organisatio-
ner och civilsamhället.  

Europarådets bioetikkommitté publicerade 2020 en guide som 
syftar till att hjälpa medlemsstaterna att skapa kännedom hos allmän-
heten om utvecklingen inom biomedicin. Guiden ger verktyg för att 
utveckla och planera olika former av aktiviteter mellan människor, 
aktörer och olika beslutsfattare, med exempel från tidigare genom-
förda aktiviteter i olika medlemsländer.1  

 
1 CD-BIO 2020. 
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Medborgardialog 
Medborgardialoger är en aktivitet där företrädare från allmänheten 
på olika sätt interagerar med forskare, intressenter och besluts-
fattare för att överväga frågor som är relevanta för framtida poli-
tiska beslut. Syftet kan exempelvis vara att få en fördjupad inblick 
i medborgares inställning till olika frågor eller testa olika policy-
förslag. Beslutsfattare kan på detta sätt få en förbättrad förståelse 
för vilka önskemål och förväntningar som finns hos allmänheten 
inför att beslut ska fattas. Andra syften kan vara att sprida kun-
skap om en aktuell fråga eller få i gång ett samtal mellan olika 
grupper av medborgare om ämnen som ofta är komplexa eller 
kontroversiella.  

6.1.1 Medborgardialog om genredigering inom EU 
(ORION Open Science)  

Det EU-finansierade projektet ORION open science har genomfört 
ett projekt där man anordnat medborgardialoger i fyra länder; Tyskland, 
Storbritannien, Spanien och Sverige, med fokus på genredigering.2 
Syftet med dialogerna var att diskutera den nya genredigeringstek-
niken och fånga upp medborgarnas inställning till hur den nya gen-
redigeringstekniken bör användas i framtiden.3 

Utfallet av dessa dialoger visade att kunskapen om den nya tek-
niken var förhållandevis låg bland deltagarna i samtliga länder. Del-
tagarna var överlag positiva till grundforskning på området. I samtliga 
länder var man positiv till olika tillämpningar vad gäller somatisk 
genredigering i medicinskt syfte, särskilt möjligheten att behandla 
allvarlig sjukdom. I samtliga länder såg man risker med ärftlig gen-
redigering på människa och tillämpningar av tekniken för kosmetiska 
syften lyftes fram som obehövliga. Risker med tekniken såsom säker-
het, jämlik tillgång till tekniken, samt andra etiska problem och kon-
sekvenser för naturen lyftes fram i samtliga länders dialoger.  

I den svenska medborgardialogen diskuterades bland annat soma-
tisk genredigering för icke livshotande sjukdomstillstånd där deltagare 
menade att en användning av tekniken för mindre allvarliga sjukdomar 

 
2 I den svenska medborgardialogen medverkande en representant från Smers sekretariat som 
expert.  
3 Ipsos Mori 2021.  
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kan vara problematiskt, och att individens möjligheter att välja (be-
handling eller inte) i vissa fall kan komma att begränsas. 

När det gäller ärftlig genredigering fanns det bland deltagarna i 
de olika länderna delvis olika negativa inställningar kring ärftlig 
genredigering för medicinska syften. I Sverige, Storbritannien och 
Tjeckien lyftes oförutsedda risker för framtida generationer fram 
som en risk med tekniken, samtidigt som framtida tillämpningar av 
tekniken för att till exempel undvika allvarliga obotliga sjukdomar 
som Huntingtons sjukdom sågs som acceptabla. I den svenska dialo-
gen lyftes även farhågor om möjligheten att skapa en överlägsen ras 
med bättre gener fram som ett problem med ärftlig genredigering. 
Sammantaget påpekades att ärftlig genredigering i framtiden enbart 
bör få användas för att undvika allvarlig sjukdom med syfte att hindra 
lidande.  

Genredigering för att förbättra egenskaper hos människan sågs i 
samtliga länder som något icke önskvärt, onödigt och i vissa fall 
onaturligt.4 I Storbritannien, Sverige och Tyskland var deltagarna starkt 
emot en sådan användning av tekniken eftersom det skulle kunna 
skapa ökade klyftor i samhället och skapa ojämlikhet mellan dem 
som har råd och dem som inte har råd. I Sverige menade en del del-
tagare att man borde förbjuda denna typ av användning av tekniken.  

Vid medborgardialogerna diskuterades även hur forskarsamhället 
bör kommunicera ny forskning såsom geneditering med allmän-
heten.5 Medborgarpanelerna i samtliga länder menade att öppenhet 
om teknikens potentiella risker och möjligheter är en nyckelfråga. 
Samtliga såg att allmänheten bör engageras på olika sätt när det 
handlar om teknik som har potential att påverka människors liv. Den 
svenska panelen lyfte särskilt fram vikten av att kommunicera frågor 
som rör risk med allmänheten, och de önskade till skillnad från del-
tagarna i övriga länder mer detaljerad information för att förstå 
forskningsprocessen och nöjde sig inte enbart med att få ta del av 
resultatet av forskningen. De visade även intresse för vem som finan-
sierade forskningen. Den svenska panelen önskade även information 
för att kunna göra informerade ställningstaganden om hur genredi-
gering bör användas.6 

 
4 Ibid, s. 23.  
5 Ibid, s. 24 ff.  
6 Ibid, s. 26. I bilaga till publikationen finns en sammanfattning om vad som framkom särskilt 
i den svenska medborgardialogen.  
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6.1.2 Smers ungdomsdialoger om genredigering: 
sammanfattning 

Under hösten 2021 träffade representanter från Smer ungdomar från 
två gymnasieskolor i Stockholm och en i Lund, för att lyssna in deras 
åsikter vad gäller somatisk och ärftlig genredigering på människa. Här 
beskrivs kortfattat ungdomarnas åsikter kring aktuella frågeställningar. 
I bilaga 2 finns en utförligare beskrivning av utfallen av dialogerna. 

Att behandla och bota redan födda individer och i vissa fall kunna 
undvika sjukdom hos framtida individer lyftes fram som något mycket 
positivt, för den berörda individen (minskat lidande och tidig död) 
och för samhället i stort (att få ett samhälle med friskare individer, 
vilket avlastar hälso- och sjukvården). De möjliga nackdelarna som 
lyftes fram var framför allt osäkerheten kring de medicinska riskerna 
på både kort och lång sikt, och oförutsedda samhälleliga konse-
kvenser, till exempel risken att tekniken kan leda till större ojämlik-
het i samhället. Alla grupperna i Stockholm lyfte fram frågor om 
klasskillnader, att utvecklingen skulle kunna leda till ökad ojämlik-
het och segregation där ett fåtal har råd med tekniken. De såg där-
med stora risker för ökande klyftor, både globalt mellan rika och fat-
tiga länder, och inom länder mellan invånare i olika samhällsgrupper. 

Samtliga ungdomar var positiva till somatisk genredigering för att 
behandla och bota sjukdomar, medan de allra flesta deltagare var 
negativa till att använda tekniken för att förbättra redan födda män-
niskor. Vad gäller genredigering av könsceller och befruktade ägg var 
flera ungdomar försiktigt positiva till en strikt framtida medicinsk 
tillämpning av tekniken för att undvika allvarliga genetiska sjukdomar 
hos framtida individer, men de var starkt kritiska till att använda 
metoden för att förbättra egenskaper. 

6.2 Attityder till tekniken i samhället 

Det har genomförts olika studier kring allmänhetens inställning till 
genredigering. Dessa studier har genomförts med olika frågeställningar 
och metoder. Utifrån de av rådet identifierade studierna går det inte 
att säga något generellt om vilken inställning till tekniken allmän-
heten har i dag, i de länder de genomförts. Däremot kan resultaten 
säga något om vilka föreställningar och vilken kunskap som finns om 
tekniken.  
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Resultatet av en systematisk litteraturöversikt som inkluderat 
artiklar om allmänhetens inställning till genterapi och genredigering 
visar att inställningen bland allmänheten generellt sett är positiv till 
genterapi och genredigering för medicinsk behandling av allvarliga 
sjukdomar – ju allvarligare sjukdom desto större är acceptansen – 
medan det fanns en mindre acceptans för genterapi för icke medi-
cinsk behandling. Somatiska behandlingar var mer accepterade än ärft-
liga.7 Andra senare publikationer kring allmänhetens inställning till 
genredigering visar på liknande resultat.8 

En enkätstudie som genomfördes i 11 länder och som undersökt 
allmänhetens inställning till genredigeringsteknik i syfte att bota sjuk-
dom, att förbättra egenskaper såsom minne samt att öka inlärnings-
förmågan för vuxna respektive ofödda, visar att respondenterna har 
en positiv inställning till att använda geneditering för att bota sjuk-
dom. De var överlag mer positiva till att använda tekniken på vuxna 
personer framför ofödda. Studien visade även att det finns en skepsis 
mot att använda tekniken för att förbättra egenskaper hos individer 
både vuxna som ofödda. Det framkom även att det är tillämpningar 
snarare än tekniken själv som allmänheten har synpunkter på.9 

Pew Research Center, i USA genomförde en enkätundersökning 
år 2016 om allmänhetens inställning i USA till ärftlig genredigering 
av embryon som skulle ge de nyfödda en minskad risk för allvarliga 
sjukdomar under sitt liv. Studien visade att det fanns en viss entusiasm 
bland allmänheten för genredigering, men också att två tredjedelar 
av de vuxna hyser en oro för tekniken. Studien rapporterade olika 
åsikter kring huruvida de tillfrågade själva kunde tänka sig att an-
vända tekniken för ett eget framtida barn, där ena hälften kunde tänka 
sig att göra det, och den andra hälften inte. De tillfrågade var också 
ungefär jämnt uppdelade kring huruvida genredigering ”korsar en 
linje” och utgör en ”inblandning i naturen”, eller om tekniken är att 
likställa med andra metoder för att försöka förbättra sig själv. De 
respondenter som hade kunskaper om tekniken på förhand kunde i 
högre utsträckning tänka sig använda tekniken för egna framtida barn. 
Studien visade också på skillnader i åsikter kopplade till religiositet 
och till vilket trossamfund respondenterna tillhörde.10

 
7 Delhove m.fl. 2020. 
8 Vajen m.fl. 2021. 
9 Gaskell m.fl. 2017.  
10 Funk, Kennedy & Sciupac 2016. 
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7 Etisk analys 

I detta kapitel analyseras värden och intressen som kan aktualiseras 
i samband med olika tillämpningar av genredigering på människa och 
vilka konflikter som kan uppstå mellan dessa värden och intressen. 
Argument som framförts för eller mot användningen av genrediger-
ing i olika syften beskrivs och problematiseras. Efter att värden och 
argument presenterats följer Smers överväganden, vilka ligger till 
grund för de rekommendationer som presenteras i kapitel 9. 

Etiska ställningstaganden vilar på både kunskap och värderingar. 
Kunskap behövs för att kunna bedöma vilka risker som kan före-
komma, vilka intressen som kan gynnas eller hotas och vilka värden 
som kan råka i konflikt. Analyser och överväganden i detta kapitel 
bygger på den medicinska bakgrund som presenteras i kapitel 3. För 
en mer utförlig redogörelse av kunskapsläget hänvisas till detta kapitel. 

Vid många etiska ställningstaganden behöver man förhålla sig till 
risker – att något oönskat möjligen, men inte säkert, kan inträffa till 
följd av de handlingsalternativ man väljer. Det gäller inte minst när 
det som i det aktuella fallet handlar om en teknik som till stor del 
ännu befinner sig i sin linda och vars framtida potentiella tillämp-
ningar och konsekvenser kan vara svåra att överblicka eller ens före-
ställa sig. Kapitlet inleds därför med en diskussion kring begreppet 
risk, olika typer av risker och vilka etiska implikationer olika typer 
av risker kan ha. 

Även om somatisk och ärftlig genredigering på människa i stor 
utsträckning berör samma värden och aktualiserar liknande värde-
konflikter, finns det också avgörande skillnader. Den viktigaste är 
att ärftlig till skillnad från somatisk genredigering rör individer som 
ännu inte existerar (den genredigerade individen och dennes efter-
kommande liksom framtida generationer i allmänhet). Detta innebär 
att ärftlig genredigering ställer särskilda frågor om autonomi, integ-
ritet och vårt ansvar för kommande generationer, men också att van-
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liga moraliska intuitioner om vad som ligger i individers intresse ris-
kerar att leda fel. Dessa skillnader gör det enligt Smer motiverat att 
i det följande behandla dessa båda tillämpningsområden separat, om 
än till priset av en del upprepningar. 

7.1 Om risk 

När en handling har potentiella men inte säkerställda positiva konse-
kvenser kan man tala om handlingens förväntade nytta. På motsva-
rande sätt beskriver begreppet risk handlingens möjliga men inte 
säkerställda negativa konsekvenser. Vad som ur etisk synvinkel är en 
rimlig balans mellan förväntad nytta och risk är en viktig fråga som 
aktualiseras vid många etiska ställningstaganden. 

Vid diskussion om risker är det viktigt att skilja mellan utfalls-
risker och kunskapsrisker. Utfallsrisker föreligger när vi vet att en 
handling kan leda till negativa utfall. Nästan alla behandlingar som 
ges inom hälso- och sjukvården är förenade med vissa utfallsrisker. 
För att hantera sådana risker kan vi skapa beslutsregler som beaktar 
sannolikheterna för de olika utfallen samt vår (moraliska) värdering 
av dessa utfall.1 Vid behandlingsbeslut inom hälso- och sjukvården 
kan det handla om att väga patientens besvär och sannolikheten för 
att dessa ska lindras av behandlingen mot sannolikheten för kom-
plikationer av olika allvarlighetsgrad.  

Kunskapsrisker är risker förknippade med beslut som fattas på 
bristfälligt underlag, beroende på att kunskap saknas eller på att den 
kunskap som finns är otillförlitlig. Det bristande underlaget kan 
exempelvis bero på att det saknats tid att ta fram kunskapen, att vi 
missat evidens som motsäger vår hypotes eller att vi misstagit sta-
tistiska samband för orsakssamband. Men det kan också vara så att 
viss kunskap inte går att inhämta, antingen av metodologiska eller 
moraliska skäl.2 Riskerna i samband med nya framväxande tekno-
logier handlar ofta just om kunskapsrisker som härrör ur våra begrän-
sade möjligheter att förutse hur teknologin kan komma att användas 
och vilka konsekvenserna kan bli. 

Kunskapsrisker leder bland annat till att vi inte på ett enkelt sätt 
kan skapa beslutsregler för våra handlingar. Ett vanligt förhållnings-

 
1 Persson 2007, s. 134. 
2 Se Persson och Sahlin 2013, s. 161 ff. 
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sätt till kunskapsrisker är att avvakta och se till att fylla kunskaps-
luckorna, exempelvis genom forskning. Detta gäller inte minst inom 
vården där patienter kan skadas allvarligt av insatser som vilar på ett 
bristfälligt underlag.3 Även om det många gånger kan vara klokt att 
avvakta tills kunskapsunderlaget är stabilare, finns tillfällen då denna 
försiktighet kan ha en kostnad, det man skulle kunna kalla för ”för-
siktighetens pris”.4 Patienter som skulle kunna ha nytta av en be-
handling kanske hinner avlida innan vi skaffat oss en tillräckligt bra 
bild av riskerna i relation till den förväntade nyttan. Att vänta på ett 
bättre kunskapsunderlag är inte heller en utväg i de fall där det inte 
är möjligt att få tillförlitlig kunskap om utfallen på förhand. 

Ytterligare en viktig distinktion vid etisk bedömning av risker är 
den mellan att ta en risk och löpa en risk. Att ta en risk innebär att 
utföra en handling som kan leda till negativa konsekvenser för en 
själv eller andra. Men i vissa situationer kan vi drabbas av negativa 
konsekvenser av andras beslut – vi löper då en risk utan att ha tagit 
en risk.5 Vår rätt till självbestämmande innebär en långtgående rätt 
att ta risker för egen del även i fall där den förväntade nyttan är liten 
och riskerna betydande. Handlingar som innebär att andra löper risk 
bör däremot vara till gagn för den som utsätts för risken – risken bör 
övervägas av den förväntade nyttan. Detta kan bland annat anses 
följa av kravet på respekt för människovärdet (se ruta på s. 138). 
Konsekvensen blir att ju mindre inflytande den eller de som utsätts 
för risken har över beslutet, desto starkare blir kravet på att nyttan 
överväger risken liksom att eventuella kunskapsrisker reduceras. 

En annan viktig aspekt när det gäller risker är frågan om hand-
lingen bedöms vara reversibel – om det är möjligt att backa tillbaka 
till utgångsläget – eller om eventuella negativa utfall på annat sätt är 
hanterbara. När det gäller nya tekniker kan just detta vara en viktig 
aspekt vid bedömningen av de utfalls- och kunskapsrisker som finns.  

 
3 Detta kan sägas vara den tanke som ligger bakom kravet på att vårdens insatser ska baseras 
på vetenskap och beprövad erfarenhet. 
4 Munthe 2017, s. 39. 
5 För en närmare diskussion om distinktionen mellan att löpa och ta risk, se Persson 2007, 
s. 30 ff. 
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7.2 Somatisk genredigering 

7.2.1 Somatisk genredigering för medicinska syften 

Somatisk genredigering på människa bedöms ha stor potential när 
det gäller att behandla och förebygga såväl svåra sällsynta sjukdomar 
som stora folksjukdomar. Det som är aktuellt i ett första skede är 
insatser för att ändra enskilda gener, där ett flertal kliniska studier 
inletts och lovande tidiga resultat redan redovisats. Behandlingar som 
riktar in sig på flera gener är mer komplicerade och anses i dag inte 
uppfylla tekniska och kunskapsmässiga säkerhetskrav. 

Hälsa och välbefinnande 

Den genförändrade individen 

För individer som lider av allvarliga genetiska sjukdomar där det 
i dag saknas behandling skulle somatisk genredigering kunna leda till 
betydande hälsovinster i form av minskat lidande och längre över-
levnad. Även där det i dag finns behandlingsalternativ har genredi-
gering fördelen att rikta in sig mot själva sjukdomsorsaken och skulle 
därmed kunna bli mer effektivt. Stora potentiella hälsovinster finns 
även vid behandlingar mot icke-ärftliga allvarliga sjukdomar som ex-
empelvis cancer om de behandlingsstrategier som nu är under utveck-
ling visar sig framgångsrika. Somatisk genredigering skulle även kunna 
användas för att förebygga allvarlig sjukdom genom att exempelvis 
ändra genvarianter som påverkar risken att bli sjuk.  

De medicinska riskerna med somatisk genredigering är kopplade 
till både icke avsedda och avsedda förändringar. Det är väl dokumen-
terat att det i samband med genredigering kan uppstå icke avsedda 
förändringar (genetiska, epigenetiska med mera) både on och off 
target6, men när det gäller omfattningen och konsekvenserna av dem 
är kunskapsluckorna ännu stora.7  

Riskerna vid icke avsedda förändringar kan minska i takt med att 
tekniken utvecklas och metoderna för att ändra i genomet blir mer 
precisa. Risker som är kopplade till de förändringar man önskar göra 

 
6 För en förklaring av dessa begrepp, se avsnitt 3.3.4. 
7 Risken påverkas bland annat av om redigeringen sker utanför kroppen (ex vivo), där det går 
att analysera vilka förändringar som skett innan cellerna förs tillbaka, eller i kroppen (in vivo). 
Risken för icke avsedda förändringar är också större om flera gener förändras, se avsnitt 3.3.4. 
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kan däremot inte reduceras med mer precisa metoder. Dessa risker 
beror på att de flesta gener har många olika funktioner i kroppen 
(pleiotropi), vilket innebär att en genvariant som minskar risken för 
en sjukdom kan öka risken för andra sjukdomar. Även på detta om-
råde är kunskapsbristen i dagsläget omfattande, vilket gör att det i 
många fall kan svårt att bedöma omfattningen av eventuella medi-
cinska risker.8 

Det finns även indirekta risker för patienter om mycket fokus 
läggs på att finna och påverka genetiska orsaker till sjukdom. Andra 
potentiellt mer effektiva angreppsätt kan komma att förbises, inklu-
sive möjligheten att förbättra hälsan genom hälsosam kost och livs-
stil (jämför diskussionen nedan om genetisk reduktionism). 

Närstående 

Precis som vid annan behandling kan även andra än den drabbade 
individen gynnas. För föräldrar skulle behandling med somatisk gen-
redigering kunna innebära minskad praktisk och känslomässig börda 
av att ha ett svårt sjukt barn.  

Andra patienter 

Effektiva behandlingar som baseras på somatisk genredigering skulle 
kunna leda till att resurser frigörs som skulle kunna komma patienter 
med andra tillstånd till del, i form av exempelvis utökade satsningar 
på stöd och behandling eller forskningssatsningar för att utveckla 
nya eller förbättrade behandlingsmetoder. 

Autonomi och självbestämmande 

Autonomi eller självbestämmande innebär att kunna bestämma över 
sitt eget liv i enlighet med sina värderingar och grundläggande önske-
mål och få sina beslut respekterade av andra, så länge man inte krän-
ker någon annans rättigheter eller skadar någon annan. Rätten till 

 
8 Undantag skulle kunna vara fall där en sällsynt genvariant som orsakar mycket svår sjukdom 
ändras till en variant som är vanlig i populationen och som man vet inte orsakar sjukdom. 
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självbestämmande är en del av de mänskliga rättigheterna och brukar 
anses grundad i respekten för människovärdet (se ruta på s. 138). 

Enligt ett synsätt är autonomi främst något som ska respekteras. 
Rätten till självbestämmande innebär att individen ska ha möjlighet 
att fatta beslut som rör den egna personen utan yttre begränsningar, 
hinder eller påtryckningar. Åtgärder får inte vidtas mot en individ 
som strider mot hennes vilja. Enligt ett annat synsätt är autonomi 
ett värde som aktivt bör stärkas genom insatser som ökar individens 
möjligheter att bestämma över sitt liv i enlighet med sina önskemål 
och värderingar. 

Inom hälso- och sjukvården kommer rätten till självbestämmande 
till uttryck i hälso- och sjukvårdslagstiftningens krav på informerat 
samtycke. Det medför bland annat en rätt att inte genom påverkan 
förmås eller tvingas att genomgå medicinska behandlingar. I stället 
har man rätt att veta vad behandlingen innebär och konsekvenserna 
av att genomgå behandlingen respektive att avstå från den. 

Behandlingar som baseras på somatisk genredigering kan i många 
fall komma att ges som engångsbehandlingar. De långsiktiga effek-
terna av sådana behandlingar kan vara svåra att kartlägga genom kli-
niska studier och patienterna kan därför behöva följas upp under lång 
tid, i synnerhet om behandlingen är ny. För att kunna fatta ett auto-
nomt beslut kring behandlingen är det viktigt att patienten får ade-
kvat information om detta i samband med att samtycke inhämtas. 

Varje person med genetisk sjukdom behöver inte uppleva sjuk-
domen som en begränsning eller hysa någon önskan om att ”kor-
rigera” den (däremot kan man önska att få leva i ett tillgängligt sam-
hälle).9 Även om det är frivilligt att genomgå somatisk genterapi skulle 
det, om det utvecklas billiga och effektiva ”bot” mot genetiska sjuk-
domar, kunna uppstå press på sjuka personer att tacka ja till ett sådant 
erbjudande, exempelvis för att det är billigare än att tillgänglighets-
anpassa arbetsplatser, bostäder och offentliga miljöer, eller för att 
toleransen minskar mot personer som uppfattas som ”genetiskt av-
vikande” (se nedan). Den reella autonomin skulle också kunna minska 
om det exempelvis skulle ställas krav på att den som vill teckna en 
hälsorelaterad försäkring måste genomgå behandling. 

 
9 Medfödd dövhet är till stor del genetiskt betingad. Men alla döva hyser inte en önskan om 
att de själva eller deras barn ska kunna höra. Se Polcz och Lewis 2016. 
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Jämlikhet och rättvisa 

Effektiva behandlingar mot allvarliga sjukdomar bidrar till att minska 
hälsoklyftorna i samhället och skapa mer likvärdiga livschanser. Om 
somatisk genredigering skulle bli en framgångsrik behandlingsmetod 
för att behandla och förebygga vissa allvarliga sjukdomar skulle det 
kunna leda till bättre förutsättningar att uppnå målet om en god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen.  

Avgörande ur jämlikhets- och rättvisesynpunkt är vem som får 
tillgång till behandlingarna. När behoven överstiger resurserna ska, 
enligt den prioriteringsplattform för hälso- och sjukvården som riks-
dagen antagit, den som har störst behov ges företräde.10 I praktiken 
finns det dock begränsningar för hur mycket samhället är villigt att 
betala för behandlingar i den offentligfinansierade vården. Det är 
sannolikt att vissa insatser som bygger på somatisk genredigering in-
ledningsvis kommer att vara mycket kostsamma.11 Det kan innebära 
att de blir förbehållna de som har råd att vända sig till den privatfinan-
sierade vården, något som kan bidra till ökad hälsomässig ojämlikhet.  

Genredigering skulle också kunna leda till ökade hälsoklyftor på 
global nivå, då det under överskådlig tid sannolikt främst är rika län-
der som kommer att kunna erbjuda medborgarna behandlingar som 
baseras på genredigering. 

En annan viktig rättvisefråga är att lika stora vårdbehov värderas 
lika oavsett vem de drabbar. En generell risk med nya teknologier som 
uppfattas som särskilt löftesrika är att det uppstår en ”hype” kring 
det nya som leder till undanträngningseffekter, där andra, mer ange-
lägna behov får stå tillbaka vid fördelningen av forsknings- och be-
handlingsresurser.12 Undanträngning skulle också kunna uppstå om 
människor söker sig utomlands för att få behandlingar som inte erbjuds 
i Sverige men som kräver olika former av efterbehandling eller upp-
följning i hemlandet. 

Ytterligare en jämlikhets- och rättvisefråga handlar om fördel-
ningen av kostnader och risker respektive vinster och förväntad nytta. 
Är det samma grupper som utsätts för riskerna under forsknings- 
och utvecklingsfasen som sedan kommer att använda och ha nytta 

 
10 Se prop. 1996/97:60. 
11 En genterapeutisk metod (ej CRISPR-baserad) mot blodbrist beräknas exempelvis komma 
att prissättas till 1,8 miljoner dollar (Kayser 2020). Se även Baylis 2019, s. 26 f. 
12 En okritisk hållning, där man inte ser eller inte letar efter evidens som ifrågasätter metoden 
(”konfirmeringsbias”), kan ytterligare öka risken för investeringar som inte kan motiveras ur 
ett prioriteringsperspektiv. Se Persson och Sahlin 2013, s. 179. 
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av metoderna när de bedömts som säkra? Bekostas grundforskningen 
och delar av utvecklingen av offentliga medel medan tillämpningarna 
tillhandahålls av kommersiella aktörer till de som kan betala? 

Konsekvenser på samhällsnivå 

Hälsofrämjande insatser har ofta positiva återverkningar som sträcker 
sig långt bortom den sjuka individen och dennes närstående. Effek-
tiva behandlingar som baseras på somatisk genredigering skulle kunna 
leda till stärkt samhällsekonomi på flera sätt, till exempel genom att 
behandlingarna blir billigare än nuvarande behandlingsalternativ, att 
behovet av stödinsatser minskar eller att fler kan arbeta. Resurser 
som frigörs skulle kunna komma andra patienter eller brukare till del 
eller satsas på andra angelägna ändamål.  

Nya teknologier kan påverka samhället på många andra sätt än 
rent ekonomiskt och även omforma sociala relationer, värderingar 
och människosyn. En viktig fråga är hur de personer som lever med 
genetisk sjukdom och som inte kan eller vill behandlas kommer att 
påverkas om somatisk genredigering blir en etablerad behandlings-
metod mot sådan sjukdom. Några menar att om genetisk sjukdom 
skulle bli sällsynt i framtiden finns risk att en redan utsatt grupp 
marginaliseras ytterligare och får ännu svårare att göra sin röst hörd 
i samhället. När färre möter personer med sådana sjukdomar i sin 
vardag kan stigmatiseringen öka och föreställningar uppkomma om 
att det inte finns något större behov av tillgänglighetsanpassningar 
eller av att satsa på forskning kring olika genetiska tillstånd.13  

Solidaritet kan sägas vila på erkännandet av att livet till viss del är 
ett lotteri där utfallet bestäms av faktorer bortom vår kontroll. Det 
har anförts att om genredigeringsbaserade behandlingar mot gene-
tiska sjukdomar blir tillgängliga skulle solidariteten med dem som 
lider av sådana sjukdomar kunna minska och diskrimineringen av 
personer som väljer att inte låta sig behandlas öka.14 Andra har pekat 
på risken för genetisk diskriminering på försäkringsområdet, där den 

 
13 Baylis 2019, s. 105 f; Nuffield Council on Bioethics 2018, s. 84. 
14 Deutscher Ethikrat 2019, s. 28. På motsvarande sätt skulle den som ”investerat” i förebyggande 
genredigeringsbehandling kanske bli mindre villig att solidariskt bekosta vården för personer 
som avstått från detta. 
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som inte visar att hen genomgått förebyggande genredigeringsbe-
handling kan få betala en högre premie.15 

Det har också anförts att sjukdom och skörhet har ett samhälle-
ligt värde genom att fostra medkänsla, solidaritet och tolerans mot 
det ”icke-normala”.16 En effekt, om genetiska sjukdomar blir mindre 
vanliga i framtiden, skulle därmed kunna bli generellt minskad tole-
rans och solidaritet i samhället. En kommentar till detta är att själva 
syftet med hälso- och sjukvården är att minska ohälsa i befolkningen. 
I den mån minskad förekomst av sjukdom och funktionshinder ris-
kerar leda till ökad intolerans och minskad solidaritet finns därmed 
en grundläggande målkonflikt mellan hälso- och sjukvårdens mål 
och andra samhälleliga mål. 

Genetisk reduktionism är en annan farhåga om genredigering 
etableras som terapi för många genetiskt betingade tillstånd. Med 
detta menas att människan likställs med sin genotyp och att de kom-
plexa sambanden mellan gener och miljöfaktorer av olika slag för-
bises. Detta kan påverka uppfattningen om vad som är förutsätt-
ningen för ett gott liv och driva på trenden mot ökad medikalisering, 
där allt fler av de existentiella och sociala svårigheter som individen 
ställs inför i livet uppfattas som medicinska problem som ska lösas 
med medicinska åtgärder, i detta fall förändrade gener. 

Det finns också en farhåga att potentialen hos genredigering att 
angripa själva orsaken till sjukdomen och ”korrigera” de aktuella 
generna kan underbygga en syn på människor med genetisk sjukdom 
som genetiskt ”avvikande” eller ”icke-normala”, med ökad stigmati-
sering som följd. En sådan syn skulle kunna leda till att vi börjar söka 
”teknologiska” lösningar på uppgiften att skapa ett samhälle med 
lika möjligheter, och att fokus ändras från att anpassa samhället till 
människor med skiftande förutsättningar till att anpassa människorna 
till samhället (så kallad solutionism)17. Detta skulle i sin tur kunna 
öka pressen på personer med genetisk sjukdom att tacka ja till be-
handlingar som ”korrigerar” deras genom. På sikt skulle det kunna 
utgöra ett hot mot människovärdet, det vill säga uppfattningen att 
varje människa har samma unika värde (se ruta på nästa sida). 

 
15 Baylis 2019, s. 106 f. 
16 Nuffield Council on Bioethics 2018, s. 82 f. 
17 Nuffield Council on Bioethics 2018, s. 72, 85, EGE 2021, s. 12. Fallet 2018 med de genför-
ändrade tvillingflickorna i Kina kan utgöra en illustration. Behandlingen syftade till att undvika 
att barnen smittades med hiv och den ansvarige forskaren, He Jiankui, ska delvis ha motiverats av 
att ha sett den diskriminering som hiv-positiva utsätts för i Kina, se Greely 2021, s. 12. 
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Människovärdet 
Smer har i tidigare skrifter beskrivit en humanistisk människos-
yn.18 Kärnan i denna människosyn är principen om människo-
värdet, det vill säga tanken att varje människa har ett unikt ege-
nvärde just för att hon är människa. Människovärdet är knutet till 
den mänskliga existensen och inte till egenskaper eller ställning i 
samhället. Med avseende på människovärdet är ingen människa 
förmer än någon annan.  

Människovärdet innebär att varje människa har ett antal inne-
boende och oförytterliga rättigheter som ska respekteras oavsett 
vem det gäller. Dessa rättigheter inbegriper rätten till liv och hälsa, 
till frihet, till personlig säkerhet och till ett värdigt liv. 

Människovärdet brukar också uttryckas som att varje män-
niska ska behandlas som ett mål i sig och aldrig endast som ett medel 
för andra. Människor får med andra ord inte instrumentaliseras. 

7.2.2 Somatisk genredigering för icke-medicinska syften 

De tillämpningar av somatisk genredigering på människa som för 
närvarande utvecklas syftar till att behandla allvarlig monogen sjuk-
dom eller annan allvarlig sjukdom. På sikt skulle ett tänkbart nästa 
steg skulle kunna bli behandlingar för att förebygga sjukdomar där 
genetiska faktorer påverkar risken att bli sjuk. Genredigering skulle 
emellertid kunna användas för att förbättra19 olika genetiskt betingade 
egenskaper även i avsaknad av ett medicinskt syfte.  

Den generellt sett lägre förväntade nyttan, i kombination med de 
betydande utfalls- och kunskapsriskerna (se nedan), gör att kraven 
på en rimlig balans mellan förväntad nytta och risk för närvarande 
inte har bedömts vara uppfyllt för studier på människa avseende in-
grepp som saknar medicinskt syfte (se avsnitt 3.4.2). Detta skulle 
dock kunna ändras om metoderna för genredigering blir mer precisa. 
Det är inte heller uteslutet att en behandling som utvecklats i tera-
peutiskt eller förebyggande syfte skulle kunna användas ”off label” 
för icke-medicinska syften (dubbel användning).20 En sådan utveck-

 
18 Se exempelvis Smer 2018c, s. 36. 
19 Vilka förändringar som utgör förbättringar är givetvis en värderingsfråga. I det följande av-
ser en ”förbättring” en förändring i en av individen eller samhället önskad riktning. 
20 Det skulle kunna gälla såväl de egenskaper som behandlingen utvecklats för att påverka som 
andra egenskaper som påverkas av samma gen. 
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ling skulle kunna drivas fram av kommersiella intressen som ser en 
marknad för denna typ av tjänster. Vissa enskilda kan också lockas 
att använda de nya teknikerna för genredigering på sig själva i syfte 
att förbättra olika fysiska och mentala egenskaper (se ruta på s. 80). 

 

Behandla, förebygga och förbättra 
I diskussionen kring genredigering på människor görs ofta en 
åtskillnad mellan å ena sidan behandling och förebyggande av sjuk-
dom och å andra sidan så kallad enhancement, det vill säga för-
bättring av mänskliga egenskaper (ibland med tillägget ”bortom 
det normala”).21 Ur ett etiskt perspektiv har förbättring ansetts mer 
problematiskt än behandling och förebyggande av sjukdom.22 

Över tid har denna distinktion blivit alltmer ifrågasatt. Ett 
problem är att de två kategorierna inte utesluter varandra. Medi-
cinska behandlingar syftar inte sällan till att förbättra egenskaper 
som exempelvis koncentrationsförmåga, minne, syn, hörsel eller 
rörlighet – om än vanligtvis inte längre än till ”normal” nivå.23 Att 
ändra gener till varianter som gör immunförsvaret bättre på att 
bekämpa cancer eller infektioner, alternativt ökar kroppens för-
måga att bryta ned skadliga blodfetter, kan också ses som en form 
av förbättring av egenskaper. Likafullt är resultatet att sjukdom 
förebyggs. Det gäller även om de genvarianter som introduceras 
ger ett skydd som ligger bortom det ”normala”.24 Vad som ses 
som ”normal” funktionsnivå och vad anses gå utöver detta är dess-
utom i hög grad en fråga om förväntningar och värderingar, vilka 
sannolikt skulle förskjutas om genredigering skulle börja använ-
das i betydande omfattning på människor. 

En annan fråga är om kategorierna representerar en etiskt håll-
bar gräns. Varför är det etiskt oacceptabelt att med somatisk gen-
redigering förbättra motståndskraften mot infektioner ”bortom 
det normala” om det är acceptabelt att göra det med vaccination? 

 
21 För olika definitioner av enhancement, se National Academies of Sciences, Engineering, and 
Medicine 2017, s. 145 
22 Ett syfte med distinktionen är att kunna dra en tydlig gräns mellan olika typer av tillämp-
ningar, för att undvika ett ”sluttande plan” om tillämpningar som bedöms som etiskt acceptabla 
skulle godkännas, se Evans 2021. 
23 Att minska en funktionsnedsättning innebär definitionsmässigt att den nedsatta funktionen 
förbättras. 
24 Juengst 1997; Juengst m.fl. 2018; National Academies of Sciences, Engineering, and 
Medicine 2017, s. 147. Enligt Juengst m.fl. är något annat som försvårar gränsdragningen att 
de flesta förändringar som förbättrar egenskaper också kommer att ha en förebyggande effekt 
mot ohälsa (Juengst m.fl. 2018). 
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I båda fallen bidrar åtgärden till att uppnå hälso- och sjukvårdens 
mål om god hälsa.25 

En alternativ etisk skiljelinje som föreslagits är den mellan 
åtgärder som syftar till att bevara eller återställa hälsa och åtgärder 
som inte har detta syfte. Ett problem med denna distinktion är 
att begreppet hälsa, som distinktionen vilar på, saknar en entydig 
definition och tenderar att omdefinieras över tid i relation till 
värdeförskjutningar i samhället. 

Det finns också kritiker som ifrågasätter grundantagandet att 
det finns något problematiskt med att förbättra mänskliga egen-
skaper (bortom det normala) med genredigering, även utan medi-
cinskt syfte. De framhåller att vi använder många andra metoder 
för att förbättra mänskliga egenskaper, som exempelvis träning, 
utbildning och uppfostran. Någon etiskt relevant skillnad mellan 
att förbättra egenskaper med genteknik och andra nya tekno-
logier och att göra det med ”traditionella” metoder finns inte, 
menar de.26 Det avgörande är om genredigering av egenskaper kan 
göra livet bättre; om så är fallet är det kanske inte bara acceptabelt, 
utan rentav vår plikt att använda sådana tillämpningar.27 

Hälsa och välbefinnande 

Somatisk genredigering på människa som riktar in sig på att förbättra 
egenskaper utan medicinskt syfte skulle kunna leda till ökad livs-
kvalitet för individen genom att exempelvis påverka sinnelag, sociala 
förmågor eller förmågor som påverkar förutsättningarna att uppnå 
olika livsmål.  

Vid all genredigering finns risk för negativa effekter till följd av 
icke avsedda förändringar som sker samtidigt som de man önskar 
utföra. Förändring av egenskaper kan ofta kräva att flera gener änd-
ras för att ge effekt, något som ökar denna risk. Dessutom kan risken 
för negativa pleiotropiska effekter vara större vid förändring av egen-
skaper än vid exempelvis ”korrigering” av sjukdomsorsakande muta-
tioner, då en genvariant som förbättrar en viss egenskap sannolikt 
påverkar organismen även på andra sätt. Möjligheterna att förutsäga 

 
25 Se Walters och Palmer 1997, citerad i Juengst 1997. 
26 Se exempelvis Harris 2007 s. 19 ff. 
27 Harris 2007, s. 19 ff; Savulescu 2005. 
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sådana effekter är i dag begränsade, då det fortfarande saknas mycket 
kunskap kring vilka effekter i kroppen olika gener har och hur de 
samverkar med andra gener och med icke-genetiska faktorer. 

Autonomi och självbestämmande 

Behandlingar för att förbättra olika genetiskt betingade egenskaper 
skulle kunna stärka individens möjligheter att leva sitt liv i enlighet 
med sina önskemål och värderingar. Respekten för självbestämman-
det förutsätter att valet att genomgå eller avstå sådan behandling är 
fritt. På samma sätt som när det gäller somatiska genredigerings-
behandlingar inom hälso- och sjukvården skulle det kunna uppstå ett 
tryck på individen att genomgå somatisk genredigering för att för-
bättra egenskaper. Om många i samhället börjar använda genrediger-
ing för att förbättra fysiska och mentala egenskaper kan individen 
känna sig tvungen att använda tekniken för att leva upp till rådande 
normer eller för att inte avsevärt försämra sina chanser att uppnå sina 
mål och förverkliga sina planer.  

Frågor kring autonomi och självbestämmande kan också aktua-
liseras om samhället har ett intresse av att individen genomgår en be-
handling. Många studier pekar mot att våldsbenägenhet har en gene-
tisk komponent. En fråga som skulle kunna uppstå, om det blir möj-
ligt att påverka en sådan egenskap med somatisk genredigering, är 
om samhället bör kunna erbjuda reducerat straff till dömda som 
accepterar sådan behandling och därmed minskar risken för återfall, 
även om detta skulle kunna ses som en form av påtryckning. 

Jämlikhet och rättvisa 

Det har föreslagits att genredigering för att förbättra egenskaper 
skulle kunna vara ett sätt att öka jämlikheten genom att jämna ut 
skillnaderna mellan ”vinnare” och ”förlorare” i det genetiska lotteri 
vi alla deltar i när vi blir till.28 I praktiken kommer dock denna typ av 
genredigering, i den mån det inte betraktas som hälso- och sjukvård, 
troligen inte bekostas av det offentliga ens på sikt. Det innebär att 

 
28 Gyngell, Bowman-Smart & Savulescu 2019; National Academies of Sciences, Engineering, 
and Medicine 2017, s. 123. Buchanan m.fl. ställer frågan om inte samhället, i rättvisans namn, 
kanske rentav har en skyldighet att tillhanda behandlingar som jämnar ut skillnader i möj-
ligheter som beror på tur eller otur i det ”naturliga lotteriet”. Buchanan m.fl. 2000, s. 96 ff. 
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betalningsförmåga kan bli det som avgör tillgången. I ett konkurrens-
inriktat samhälle som det vi lever i skulle genredigering som syftar till 
att förbättra egenskaper därmed kunna leda till mindre likvärdiga livs-
chanser och ökade klyftor i samhället mellan olika socioekonomiska 
grupper.29  

Det finns dock en skillnad mellan insatser som görs för att ge 
individen en (relativ) fördel i konkurrensen med andra, exempelvis i 
kampen om utbildningsplatser eller tjänster, och sådana som gynnar 
den enskilde oavsett hur många andra som genomgår dem. I det första 
fallet är ojämlik tillgång själva poängen – fördelen försvinner om 
metoden används av alla (medan de eventuella medicinska riskerna 
består). I det senare fallet kvarstår nyttan även om ojämlikheten inte 
gör det. Risken för ökad ojämlikhet (på kort sikt) kan därför behöva 
vägas mot utsikten att behandlingen på längre sikt kan bli mindre 
kostsam och därmed tillgänglig för fler. 

Konsekvenser på samhällsnivå 

Somatiska genförändringar för att förbättra egenskaper utan medi-
cinskt syfte skulle kunna leda till positiva effekter för samhället. Det 
skulle kunna handla om förändringar som främjar prosociala egen-
skaper (empati, hjälpsamhet etc.) eller motverkar antisocialitet (ett 
exempel som redan nämnts är behandlingar som minskar benägen-
heten att begå våldsbrott). Ett annat exempel på ”samhällsnyttiga” 
förändringar kan vara sådana som ökar arbetstagares produktivitet. 
Förändringar som förbättrar soldaters motståndskraft mot strålning 
(se s. 80) skulle kunna vara till gagn för både individen och samhället. 

Baksidan av ”samhällsnyttiga” förbättringar kan vara att de hotar 
att instrumentalisera den enskilde. Genredigering för att förbättra 
egenskaper skulle också kunna leda till en strävan efter perfektion 
som skapar normförskjutningar och minskad tolerans mot det avvi-
kande eller ”icke-perfekta”. Genredigeringsbasreade estetiska behand-
lingar skulle kunna förstärka trenden mot allt snävare skönhets- och 
ungdomsideal, medan förändringar som påverkar arbetstagares pro-

 
29 Ett motargument mot att behandlingar för att förbättra egenskaper skulle leda till ojäm-
likhet är att de skulle kunna bli förhållandevis billiga, då de potentiellt skulle kunna rikta sig 
till hela befolkningen och utvecklingskostnaderna därmed slås ut på ett stort antal användare 
(se Harding 2020). Att många har råd med behandlingen innebär dock inte att alla har det.  
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duktivitet skulle kunna förstärka snäva uppfattningar om vad som 
krävs för att vara ”anställningsbar”.  

Förutom att normförskjutningar av detta slag riskerar att öka 
pressen att genomgå olika förbättrande behandlingar kan de leda till 
diskriminering och stigmatisering av de som inte kan, inte har råd 
eller inte önskar genomgå sådan behandling. Solidariteten med de 
som inte uppfyller normen riskerar minska om ”tillkortakomman-
det” uppfattas som en följd av den enskildes val att inte genomgå 
behandling. Generellt skulle de kunna medföra ett förakt för svaghet 
och ett hot mot människovärdet och tanken att varje människa 
förtjänar respekt för den hon är, just som hon är.30 

Genredigering för att förbättra egenskaper utan medicinskt syfte 
skulle kunna förstärka en reduktionistisk syn på människan och mänsk-
liga förmågor, där faktorer som psykosociala faktorer, utbildning, 
träning med mera förbises, vilket i sin tur kan öka efterfrågan på 
sådana behandlingar. En annan fråga är vilka konsekvenser det får 
om mänskliga förmågor och begränsningar inte längre upplevs som 
givna av naturen. Uppfattningen att vi inte väljer våra förmågor och 
krafter själva bidrar enligt vissa debattörer till att lägga band på män-
niskans mest övermodiga ambitioner att forma världen (och sig själv) 
efter sin vilja. Den sägs också vara en förutsättning för att kunna värde-
sätta mänskliga prestationer.31 Paralleller dras till idrotten, där den 
utövare som uppnått sina resultat via hård träning prisas medan den 
som dopat sig till framgång ses som en fuskare (men den fördel en 
idrottsutövare har av gynnsamma gener anses inte otillbörlig).32 

7.2.3 Somatisk genredigering: överväganden  

Medicinska syften 

Metoder som bygger på somatisk genredigering har stor potential 
att bidra till bättre och mer jämlik hälsa i befolkningen genom att 
behandla eller förebygga såväl svåra sällsynta sjukdomar som stora 
folksjukdomar. Bättre hälsa i befolkningen kan dessutom leda till 
samhällsekonomiska vinster som gör att andra angelägna mål kan 
prioriteras. 

 
30 International Bioethics Committee 2015, s. 27. 
31 Sandel 2004, s. 27. 
32 För en kritik av resonemang av detta slag, se Harris 2007, kapitel 7. 
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Vid somatisk genredigering sker förändringarna hos en existerande 
individ som kan ge sitt samtycke. Förändringarna förs inte vidare till 
kommande generationer. Flera av de svåra frågor kring autonomi 
och integritet som kan aktualiseras vid ärftlig genredigering uppstår 
därmed inte vid somatisk genredigering. Ur ett patientperspektiv 
menar Smer att somatisk genredigering på människa för medicinska 
syften inte principiellt skiljer sig från andra metoder för att behandla 
eller förebygga ohälsa. Vid sidan av kravet på informerat samtycke 
från patienten är den avgörande frågan balansen mellan förväntad 
nytta och risk, där tillståndets allvarlighetsgrad och prognos samt 
utsikterna till förbättring av behandlingen måste vägas mot de ut-
fallsrisker som är förknippade med själva behandlingen. I det sam-
manhanget behöver även eventuella alternativa behandlingar och vilka 
risker de innebär beaktas.  

Denna bedömning kräver att utfallsriskerna går att uppskatta. 
När det gäller genredigering på människa finns i dag stora kunskaps-
luckor när det gäller konsekvenserna av såväl avsedda som icke 
avsedda förändringar. Smer vill påminna om att grundkravet i svensk 
hälso- och sjukvård är att den vård som ges ska vara baserad på 
vetenskap och beprövad erfarenhet. I en situation där etablerad be-
handling saknas kan både patient och behandlande läkare ha starka 
incitament att använda metoder som inte är fullt utprövade. För 
patienten kan det ge ett sista hopp i en utsiktslös situation, för läka-
ren en möjlighet att göra sitt yttersta för patienten. Det finns dock 
stora risker med att introducera metoder i vården utan att de före-
gåtts av nödvändig forskning och utvärdering som visar att de lever 
upp till krav på säkerhet och effekt. Patienter kan utsättas för okända 
och kanske oacceptabla risker. Om en otillräckligt utvärderad be-
handling visar sig vara patientosäker kan förtroendet för en teknik 
med stor potentiell patientnytta skadas.33 Om nya innovativa meto-
der inte utvärderas i forskningsprojekt kan kunskapsuppbyggnaden 
försenas och framtida patienter få vänta längre än nödvändigt på att 
få tillgång till metoden.34  

Beträffande risken att personer upplever press att tacka ja till be-
handlingar är detta inget unikt för somatisk genredigering. Smer vill 

 
33 Denna effekt kan förstärkas av att negativa händelser ofta får mer uppmärksamhet än posi-
tiva, se Persson och Sahlin 2013, s. 177.  
34 Smer har i en tidigare rapport behandlat frågan om att använda så kallade innovativa metoder, 
det vill säga metoder som används i vården utan att deras effekter och risker utvärderats i 
kliniska prövningar och utan att det finns beprövad erfarenhet (se Smer 2016). 
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betona att hälso- och sjukvården ska respektera patientens rätt till 
självbestämmande. Den som väljer att inte genomgå en viss behand-
ling ska erbjudas alternativ behandling om sådan finns. Erbjudandet 
av hjälpmedel och stödinsatser får inte påverkas av beslutet att avstå 
behandling.  

När det gäller de potentiella samhällsriskerna med somatisk gen-
redigering för medicinska syften är flera av dem inte unika för be-
handlingar som baseras på somatisk genredigering. Varje åtgärd som 
framgångsrikt behandlar sjukdom eller motverkar funktionsnedsätt-
ning leder till att färre personer i samhället lever med sådana tillstånd, 
och skulle enligt ovanstående resonemang kunna leda till minskad 
tolerans och solidaritet. Hittills bedömer Smer att ökade möjligheter 
att behandla sjukdomar och funktionsnedsättningar inte lett till en 
minskad vilja från samhället att stödja personer med tillstånd som 
inte kan behandlas. Att neka allvarligt sjuka personer fungerande be-
handling, eller att avstå från att utveckla behandlingar, med hänvis-
ning till att personer med deras tillstånd främjar solidariteten och 
toleransen i samhället vore under alla omständigheter knappast för-
enligt med människovärdet och kravet att varje människa ska be-
handlas som ett mål i sig.  

Även om riskerna enligt Smer inte utgör skäl att avstå från att 
utveckla behandlingar med stor potentiell patientnytta, finns det, när 
nya behandlingsmetoder utvecklas och introduceras, ett behov av att 
beakta de vidare samhällskonsekvenserna på ett sätt som inte alltid 
sker i dag. Detta behov kan vara särskilt uttalat vid behandlingar som 
baseras på somatisk genredigering, eftersom en del metoder för att 
behandla eller förebygga sjukdom kan bli möjliga att använda även 
för att förbättra egenskaper utan medicinskt syfte (dubbel använd-
ning), något som innebär särskilda etiska risker.  

Patientföreningar som Smer varit i kontakt med under arbetet 
med denna rapport har lyft upp behovet av att satsa forsknings- och 
utvecklingsresurser på tekniker som har en stor potential att bota 
eller förebygga allvarlig sjukdom, såsom genredigering. Detta skulle 
kunna ske exempelvis i form av riktade forskningsanslag. Man har 
också betonat vikten av att skynda på translationsprocessen (proces-
sen från laboratoriebänk till klinik), så att lovande forskningsresultat 
verkligen kommer patienter till nytta, liksom att tillgången till effek-
tiva behandlingar måste bli likvärdig över landet.  
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Smer instämmer i att det är viktigt att fördelningen av forsknings-
resurser styrs av behoven, men vill också varna för risken för undan-
trängning när mycket fokus riktas mot en viss metod eller teknik 
som uppfattas som särskilt löftesrik. Det kan finnas andra, lika ange-
lägna hälsobehov som inte får samma uppmärksamhet. Det är en vik-
tig jämlikhets- och rättvisefråga att allokeringen av offentliga medel 
för preklinisk och klinisk forskning återspeglar behoven i samhället 
i stort och att även sjukdomar som drabbar mindre röststarka grupper 
i samhället beforskas. 

Att tillgången på behandlingar ska styras av behoven är enligt 
Smer en grundläggande solidaritets- och rättvisefråga. I detta ligger 
att patienter ska erbjudas behandlingar som bedömts vara säkra och 
effektiva på jämlika villkor. Faktorer som kön, bostadsort, utbildnings-
nivå eller ekonomi får inte påverka vilken behandling man erbjuds. Inte 
heller är det acceptabelt att organisatoriska eller andra hinder fördröjer 
introduktionen av nya läkemedel med stor potentiell patientnytta.  

Icke-medicinska syften 

Potentiellt skulle tillämpningar av somatisk genredigering på män-
niska för att förbättra egenskaper utan medicinskt syfte kunna gagna 
såväl individ som samhälle. Genredigering för att förbättra egenskaper 
kan samtidigt medföra samhällsrisker när det gäller ökade klyftor, 
minskad tolerans mot det icke-perfekta och ett hot mot människo-
värdet. Flera av dessa risker har det gemensamt att enskildas många 
gånger rimliga strävanden efter att främja sina egna intressen kan, 
om många agerar på samma sätt, leda till en situation där vissa grupper 
eller hela samhället drabbas negativt.35 En av de centrala etiska kon-
flikterna som aktualiseras i samband med genredigering för att för-
bättra egenskaper står därför mellan autonomin och samhälleliga 
värden som jämlikhet, icke-diskriminering och människovärde. Då 
det är svårt att bedöma omfattningen av dessa risker36, är en viktig 
etisk fråga också hur vi ska hantera den osäkerhet som finns, det vill säga 

 
35 Flera av riskerna liknar det som inom spelteori brukar kallas för ”fångarnas dilemma”. Med 
det avses säga situationer där den enskilde alltid gynnas av att främja egenintresset, men där 
det sammantagna utfallet blir sämre för var och en om alla främjar egenintresset än om alla 
väljer mer ”altruistiska” handlingsalternativ. 
36 De är de är företrädelsevis kunskaps- snarare än utfallsrisker. 
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vilka kunskapsrisker vi är beredda att ta – och låta enskilda eller grup-
per löpa – för att uppnå potentiella nyttor för individ och samhälle.  

Smer menar att stor vikt måste läggas vid de potentiella risker för 
människovärde och andra grundläggande samhällsvärden som soma-
tisk genredigering på människa för att förbättra egenskaper utan 
medicinskt syfte medför. Möjligheten att metoder som utvecklas för 
medicinskt syfte kan komma att användas även för att förbättra 
egenskaper (dubbel användning) gör att risker av detta slag behöver 
uppmärksammas i ett tidigt skede, redan när nya metoder utvecklas. 

Smer ser också brister i nuvarande lagstiftning när det gäller som-
atisk genredigering på människa utanför hälso- och sjukvården. Ris-
ken för icke avsedda skadliga effekter kan vara större vid genredi-
gering i syfte att förbättra egenskaper än vid ingrepp som syftar till 
att ”korrigera” sjukdomsorsakande mutationer. Som konstateras i 
kapitel 4 finns med undantag för estetiska behandlingar inget krav 
på att ingrepp som inte utgör hälso- och sjukvård ska vila på veten-
skap och beprövad erfarenhet. Avsaknaden av ett sådant krav ökar 
risken för ingrepp där förväntad nytta och risk inte står i rimlig 
balans. I dag finns inte heller krav på att den som erbjuder somatiska 
genredigeringsbehandlingar utanför hälso- och sjukvården yrkesmä-
ssigt ska ha en patientförsäkring som täcker kostnader för patient-
skador. Detta kan leda till undanträngningseffekter i den offentlig-
finansierade vården, där andra patienter riskerar att få stå tillbaka om 
patienter skadas allvarligt i samband med somatiska genredigerings-
behandlingar utanför hälso- och sjukvården. 

Genredigering på människa för att förbättra egenskaper utan medi-
cinskt syfte ställer grundläggande frågor om vilket samhälle vi vill leva 
i, vilka personer vi vill vara, vilken typ av frihet vi eftersträvar – den 
att kunna förbättra oss eller den att kunna avstå – och vad som är 
förutsättningarna för gott liv. Det väcker frågan om det är samhället 
eller människorna som bör förändras för att alla ska ges så goda och 
jämbördiga livschanser som möjligt. Detta är frågor som behöver lyf-
tas i den breda samhällsdebatt som enligt Smer behöver äga rum kring 
genredigeringsteknikens möjligheter och risker.  
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Slutsatser i korthet 

• Ur ett patientperspektiv menar Smer att somatisk genrediger-
ing på människa för medicinska syften inte principiellt skiljer 
sig från andra metoder för att behandla eller förebygga ohälsa. 
Vid sidan av kravet på informerat samtycke från patienten är den 
avgörande frågan balansen mellan förväntad nytta och risk. 

• Det finns enligt Smer, när nya behandlingsmetoder utvecklas 
och introduceras, ett behov av att beakta de vidare samhälls-
konsekvenserna på ett sätt som inte alltid sker i dag. Detta 
behov kan vara särskilt uttalat vid behandlingar som baseras på 
somatisk genredigering, eftersom en del metoder för att be-
handla eller förebygga sjukdom kan bli möjliga att använda 
även för att förbättra egenskaper utan medicinskt syfte. 

• Smer menar att stor vikt måste läggas vid de potentiella risker 
för människovärde och andra grundläggande samhällsvärden 
som somatisk genredigering på människa för att förbättra egen-
skaper utan medicinskt syfte medför.  

7.3 Ärftlig genredigering 

I kapitel 3 identifierades tre potentiella huvudsyften för ärftlig gen-
redigering på människa: 1) att få genetiskt besläktade barn utan (risk 
för) allvarlig sjukdom, 2) att få genetiskt besläktade barn vid gene-
tiskt betingad infertilitet och 3) att åstadkomma genetiska förbätt-
ringar hos barnet. 

Dessa potentiella tillämpningar aktualiserar i viss mån olika etiska 
frågeställningar och analyseras därför var för sig i detta avsnitt. Det 
bör dock understrykas att det inte handlar om ömsesidigt uteslutande 
kategorier. Genredigering vid risk för allvarlig sjukdom kan exem-
pelvis kombineras med förbättring genom att ersätta sjukdomsgeno-
typen med en mindre vanlig genvariant som antas vara särskilt för-
delaktig.37 

Avsnittet inleds med en diskussion kring vissa aspekter på för-
väntad nytta och risk som generellt skiljer ärftlig genredigering från 

 
37 Vid korrigering av den genvariant av APOE-genen som ger kraftigt förhöjd risk för 
alzheimer skulle man kunna välja att ändra till den mindre vanliga variant som ger extra skydd 
mot sjukdomen. 
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somatisk. Några generella argument mot ärftlig genredigering som 
förts fram i debatten diskuteras också. 

7.3.1 Förväntad nytta och risk vid ärftlig genredigering 

Den genförändrade individen 

Vid somatisk genredigering är den individ som utsätts för riskerna 
med åtgärden också den som potentiellt har nytta av den. Om den 
förväntade nyttan överväger de risker som är förknippade med själva 
behandlingen ligger det i individens intresse att få tillgång till den. 
Det ligger nära till hands att se ärftlig genredigering på liknande sätt, 
med den skillnaden att den person vi nu behandlar är ”det framtida 
barnet”. Om vi exempelvis uppfattar att detta framtida barn med stor 
sannolikhet kommer att födas med en allvarlig sjukdom som skulle 
kunna ”botas” med ärftlig genredigering, kan slutsatsen bli att det 
ligger i detta barns intresse att få behandlingen. Svårigheterna med 
att leverera genredigeringssystemet till rätt organ som kan finnas vid 
somatisk genredigering kan tala för att ge behandlingen redan på 
ägg- eller embryostadiet, där den skulle kunna bli mer effektiv.  

Det kan falla sig naturligt att på detta sätt föreställa sig det fram-
tida barnet som en och samma individ med eller utan behandling. 
Men om föräldrarna väljer att använda sig av ärftlig genredigering 
(eller någon annan reproduktiv metod) för att få ett barn utan sjuk-
domen skulle det barn som föds bli ett annat barn – ett barn som 
föds vid en annan tidpunkt och som bildas från andra könsceller – 
inte samma barn fött under andra omständigheter.38 Det (potentiellt 
sjuka) barn som hade kunnat födas om föräldrarna inte valt att an-
vända sig av ärftlig genredigering skulle inte bli till alls. Det kan 
därför ifrågasättas huruvida genredigering vid risk för allvarlig sjuk-
dom verkligen ligger i (det potentiellt sjuka) barnets intresse; även 
ett liv med sjukdom eller lägre livskvalitet skulle ju i de flesta fall kunna 
anses bättre inget liv alls.  

Detta skulle möjligen ha mindre betydelse om det enda alterna-
tivet till att det genredigerade barnet föds vore att ett annat barn föds 
med den allvarliga genetiska sjukdomen. Om så vore fallet skulle 

 
38 Rulli påpekar ett beslut om att använda ärftlig genredigering inte är ett beslut om att bota en 
individ utan att skapa en individ. En invändning mot detta skulle kunna vara att när embryot 
väl är skapat så botar vi det. Men detta embryo skapades i syfte att genredigeras, och hade inte gen-
redigering funnits att tillgå skulle föräldrarna sannolikt inte valt att skapa embryot (Rulli 2019).  
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ärftlig genredigering kunna motverka sjukdom och lidande på ett 
allmänt plan, om än inte hos en specifik individ. Ärftlig genrediger-
ing skulle kunna ge det barn som föds bäst (hälsomässiga) förutsätt-
ningar för ett gott liv, och skulle på detta mer ”personoberoende” 
sätt kunna gagna det blivande barnet. Men blivande föräldrar som 
vet att de riskerar att få barn med en allvarlig genetisk sjukdom har 
alternativ, såsom PGT, könscells- eller embryodonation – eller, ytterst, 
att avstå från barn. Jämfört med alternativen är utfalls- och kunskaps-
riskerna vid genredigering för närvarande betydligt större. Så länge 
dessa risker kvarstår är det tveksamt om ärftlig genredigering vid risk 
för allvarlig sjukdom generellt kan motiveras utifrån det blivande 
barnets bästa.  

När syftet inte är att undvika att barnet får en skadlig genvariant 
utan att ge barnet en särskild genvariant eller kombination av varian-
ter (exempelvis en variant som ger motståndskraft mot sjukdom eller 
förbättrar en egenskap) är bilden delvis en annan. Eftersom detta 
inte alltid är möjligt med metoder som PGT eller donation av köns-
celler är det tänkbart med situationer där genredigering skulle ge det 
barn som föds bättre livschanser än något annat tillgängligt alter-
nativ. På det ”personoberoende” sätt som beskrivs ovan skulle därför 
ärftlig genredigering i dessa fall kunna anses utgöra det blivande 
barnets bästa.  

Framtida generationer 

En genförändring som sker i arvslinjen kan komma att föras vidare 
till framtida generationer. Förutom att fler individer kan komma att 
påverkas direkt av eventuella negativa eller positiva effekter av gen-
förändringen, väcker det också frågor om vårt ansvar för kommande 
generationer. Å ena sidan handlar det om vilken skyldighet nuvarande 
generation har att förbättra framtida generationers livsvillkor (hälso-
mässiga och andra). Å andra sidan om vilka utfalls- och kunskapsris-
ker det är försvarligt att utsätta kommande generationer för (risker 
som de löper men inte tar). Här handlar det om risker på både in-
divid- och samhällsnivå. Även om genförändringarna som sådana skulle 
vara reversibla, är effekterna på samhället inte nödvändigtvis det. 

Det faktum att ärftlig genredigering påverkar även kommande 
generationer leder till betydande metodologiska problem när det gäller 
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hanteringen av kunskapsriskerna. Hur skulle ett forskningsprojekt 
vara utformat som svarar på frågan om vilka konsekvenser ärftlig 
genredigering får för individ och samhälle på lång sikt? 

7.3.2 Generella argument mot ärftlig genredigering 

Principargument 

En grundläggande fråga är om ärftlig genredigering på människa över 
huvud taget är etiskt acceptabelt, eller om det är en väg vi helt bör 
avstå från att beträda. För somliga representerar ärftlig genredigering 
på människa den yttersta formen av mänskligt övermod, ett över-
skridande av gränser som är oss satta antingen av Gud eller naturen.39 
Ett annat argument mot alla former av modifiering av det blivande 
barnets genom är att det strider mot det förbud mot instrumenta-
lisering och förnedrande behandling som följer av människovärdet. 
Det har dock påpekats att det är svårt att se hur varje form av ärftlig 
genredigering skulle vara förnedrande eller utgöra instrumentaliser-
ing av barnet, inklusive ingrepp som görs för det blivande barnets 
bästa.40  

Det hävdas också ibland att varje barn som föds har rätt till 
”genetisk integritet”, det vill säga att komma till världen utan att vara 
genetiskt modifierad. Uppfattningen grundar sig i att barn inte ska 
betraktas som en produkt som vi kan välja ut och anpassa. Tvärtom 
har barnet en grundläggande rättighet att tas emot och respekteras 
som den hen är oavsett egenskaper och sjukdomsanlag.41  

En annan tanke som förts fram är att människans värdighet som 
art är kopplad till det mänskliga genetiska arvet, och att det mänsk-
liga genomet av den anledningen är okränkbart. En grundläggande 
kritik mot denna uppfattning är att begrepp som värdighet och okränk-
barhet42 är kopplade till personskap och den rätt till respekt som 
följer av detta. Genomet som sådant är sålunda inte något som kan 
kränkas.43 

 
39 När människan börjar förändra sin egen natur, skriver författaren C.S. Lewis, innebär det i 
själva verket naturens slutliga seger över det mänskliga (Lewis 1947). 
40 Hayenhjelm och Nordlund 2021, s. 137 ff. 
41 Smer 2013a, s. 66. 
42 Okränkbarhet i moralisk mening. 
43 Se Deutscher Ethikrat 2018 s. 39. 
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Ett närbesläktat argument är att det unika genetiska arv som alla 
människor delar utgör basen för det individuella människovärdet.44 
Ärftlig genredigering riskerar av det skälet att undergräva principen 
om alla människors lika värde. Så länge det handlar om förändringar 
som endast rör redan existerande genvarianter förefaller argumentet 
inte särskilt övertygande. Genotyper som kan uppkomma på detta 
sätt kan även uppkomma ”naturligt” och skulle rimligen inte påverka 
bärarens människovärde. Däremot skulle det kunna vara en invänd-
ning mot att införa helt nya gener eller genvarianter och kanske på 
sikt utveckla en ny, ”post-human” art. Utan att gå in på den kom-
plexa frågan om grunden för människovärdet går det att invända mot 
att sätta likhetstecken mellan människan som biologisk varelse, till-
hörande en viss art och bärare av ett visst DNA, med människan som 
moralisk varelse, som bärare av rättigheter och skyldigheter.45  

Ett annat sätt att se på det mänskliga genomet som ibland kom-
mer till uttryck är som ett gemensamt arv som vi har en skyldighet 
att vårda och bevara för kommande generationer.46 Av detta följer 
inte nödvändigtvis att varje form av ärftlig genredigering skulle vara 
moraliskt oacceptabel, men det innebär ett krav på vaksamhet så att 
sådana praktiker inte hotar detta arv.47 

Ett argument mot synen på det mänskliga genomet som ett arv 
som ska bevaras för framtiden – och mot uppfattningen att det skulle 
utgöra grund för människovärdet – är att det ständigt förändras. 
Detta sker genom slumpmässiga effekter, genom naturligt urval och 
genom mutationsskapande processer (av vilka vi människor är ansvariga 
för en del) men också som en konsekvens av den moderna sjukvår-
den, som gör att många personer som bär på anlag som historiskt 
lett till tidig död i dag överlever och får biologiska barn. Även PGT 
kan få till följd att vissa genvarianter blir mindre vanliga i populatio-
nen. Det faktum att genomet ständigt förändras gör att frågan upp-
står vilken blandning av genvarianter som ska bevaras. Givet att vi 
accepterar andra metoder som kan påverka genomet på populations-
nivå (och sålunda det genetiska arvet), är det vidare svårt att se varför 
just ärftlig genredigering skulle vara uteslutet på denna grund. 

Tanken på det mänskliga genomet som ett gemensamt arv som 
ska bevaras för framtida generationer kan också vara problematisk 

 
44 Se exempelvis UNESCO 1977, art. 1 och Nuffield Council on Bioethics 2018, s. 91 f. 
45 Hermerén 2011; Nuffield Council on Bioethics 2018 s. 95 f. 
46 Se exempelvis UNESCO 1997, art. 1. 
47 Baylis 2019, s. 116. 
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ur ett människovärdesperspektiv. Metoder som gör att anlag för all-
varlig sjukdom blir mindre frekventa i populationen skulle kunna 
främja god och jämlik hälsa hos framtida generationer. Att säga att 
det genetiska arvet ska bevaras även till priset av att avstå från åtgär-
der som skulle kunna minska (allvarlig) ohälsa i kommande genera-
tioner kan ses som en instrumentalisering av individer i kommande 
generationer; deras funktion som ”genbank” överordnas deras rätt 
till hälsa. 

Konsekvensargument 

Eftersom mycket fortfarande är okänt när det gäller hur ärftlig gen-
redigering skulle kunna komma att användas på människor och vilka 
konsekvenserna kan bli, har konsekvensbaserade argument mot ärft-
lig genredigering ofta karaktären av försiktighetsargument. Tanken 
är att i ljuset av de värden som står på spel är det inte försvarligt att 
vi tar beslut under stor kunskapsosäkerhet som framtida generatio-
ner tvingas ta konsekvenserna av.  

Ett argument är att det mänskliga genomet formats under årmil-
joner i nära samspel med omgivningen för att optimera våra överlev-
nadschanser. Att störa denna balans och börja ändra i något som 
naturen haft så lång tid på sig att ”prova ut” kan innebära allt för stora 
risker för individen och de efterkommande.48 Även detta argument 
förefaller vara olika starkt beroende på om det exempelvis handlar 
om att ändra sällsynta genvarianter kopplade till allvarlig sjukdom49 
till varianter som redan förekommer i befolkningen jämfört med om 
det handlar om att introducera helt nya gener eller genvarianter.  

Ett annat argument mot ärftlig genredigering på människa handlar 
om riskerna inte för den genredigerade individen utan för människan 
som biologisk art. En möjlig konsekvens på lång sikt, om ärftlig gen-
redigering skulle börja tillämpas i större omfattning, är minskad gene-
tisk diversitet, exempelvis som en följd av att föräldrar vill undvika 
samma sjukdomar eller förbättra samma egenskaper hos sina barn. 
Eftersom genetisk variation är kopplad till hur vi reagerar på smitt-
ämnen, miljöfaktorer, läkemedel med mera, skulle minskad genetisk 

 
48 Se exempelvis Hermerén och Sahlin 2017 samt Skerrett 2015, citerad i Baylis 2019, s. 118. 
49 Även om också sådana varianter ibland kan medföra en evolutionär fördel för bäraren, se 
s. 70. 
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diversitet kunna hota vår anpassningsförmåga som art till ändrade 
miljö- och klimatförhållanden och nya sjukdomar.50  

Konsekvensbaserade argument mot ärftlig genredigering på män-
niska kan också ta sin utgångspunkt i de potentiella samhällsriskerna 
(se nedan). Om de befarade negativa konsekvenserna bedöms vara 
för allvarliga (utfallsrisker) eller för oöverblickbara (kunskapsrisker) 
kan en slutsats bli att vi helt bör avstå från att använda tekniken.  

Konsekvensbaserade argument mot ärftlig genredigering på män-
niska kan ha formen av sluttande plan-argument (se ruta på nästa sida). 
Att tillåta en i sig mindre problematisk tillämpning, såsom ärftlig gen-
redigering vid risk för allvarlig sjukdom, skulle enligt ett sådant reso-
nemang kunna öppna dörren även för ingrepp för att ”förbättra” män-
niskor, vilket i sin tur ökar sannolikheten för genetiska klassklyftor 
eller olika praktiker som hotar människovärdet (eugeniska program, 
”designade” barn etc.). Krafter som skulle kunna driva fram en slut-
tande plan-process, om ärftlig genredigering skulle börja tillåtas, skulle 
kunna vara finansiella incitament hos utvecklare i kombination med 
föräldrars starka motiv att försöka optimera sina barns livschanser. 
Det faktum att det är svårt att dra en gräns mellan olika typer av till-
lämpningar av genredigering (behandling, förebyggande respektive 
förbättring) är en faktor som ibland antas kunna öka risken för en 
sådan utveckling.51 
  

 
50 Se exempelvis EGE 2021, s. 18 f. samt Almeida och Diogo 2019. Tanken att ärftlig genredi-
gering skulle hota anpassningsförmågan har ifrågasatts, se Powell 2012. Samtidigt har det an-
förts att de snabba och dramatiska miljöförändringar som hotar planeten tvärtom kan göra det 
nödvändigt att ingripa aktivt i evolutionen med (ärftlig) genredigering, eftersom det inte finns 
tid att invänta den evolutionära anpassningsprocessen (se Nuffield Council on Bioethics 2018, 
s. 90). 
51 Evans 2020 s. 22. För en utförligare diskussion om ärftlig genredigering och risken för ett 
sluttande plan, se Hayenhjelm och Nordlund 2021, s. 141 ff. 
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Det sluttande planet 
Sluttande plan-argument är argument mot en handling, en metod 
eller en praktik som i sig antas vara etiskt oproblematisk, men 
som riskerar sätta ingång en händelsekedja där till slut även etiskt 
problematiska tillämpningar kommer att tillåtas.  

Det finns två versioner av argumentet, den logiska och den 
psykologiska. Enligt den logiska versionen är vi av rent logiska 
skäl förbundna att ta nästa steg i kedjan när vi väl tagit det tidi-
gare.52 Enligt den psykologiska versionen finns det sociala och 
psykologiska mekanismer som gör att varje steg som tas sänker 
hindret för att även nästa steg tas. Exempelvis kan en mindre 
problematisk tillämpning av en ny teknik skapa en tillvänjning så 
att också tillämpningar som tidigare ansågs moraliskt förkastliga 
kommer att uppfattas som acceptabla. 

En faktor som brukar anses öka risken för ett sluttande plan 
är om de olika tillämpningarna befinner sig på ett kontinuum (en 
”gråskala”), vilket leder till svårigheter att dra en gräns mellan till-
låtna och otillåtna tillämpningar som är logiskt, etiskt och rättsligt 
hållbar. 

7.3.3 Ärftlig genredigering vid risk för allvarlig 
genetisk sjukdom 

Huvudsyftet vid ärftlig genredigering vid risk för allvarlig genetisk 
sjukdom är att föräldrar som bär på anlag som medför allvarlig gene-
tisk sjukdom, eller risk för sådan sjukdom, ska kunna få barn utan 
sjukdomsgenotypen. Fokus antas ligga på att undvika att barnet får 
en viss genotyp, medan vilken genotyp barnet får i stället antas vara 
av underordnad betydelse så länge den inte orsakar sjukdom. Det 
ändamål som bedöms kunna bli aktuellt i ett första läge är att möjlig-
göra för par som bär på anlag för allvarlig monogen sjukdom eller 
anlag som ger mycket hög risk för allvarlig sjukdom att kunna få 
genetiskt besläktade barn utan sjukdomsgenotypen. När det gäller 
behandlingar som inriktas mot polygena tillstånd är en bedömning 
att det krävs mer kunskap innan det går att avgöra om nyttan över-

 
52 Den logiska versionen är starkt ifrågasatt. Collste betonar exempelvis att det inte finns några 
skäl att acceptera en etiskt ohållbar tillämpning av en viss teknik bara för att man accepterat 
en helt annan, etiskt försvarbar tillämpning (Collste 2019, s. 157). 
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väger riskerna och om ärftlig genredigering är ett bättre alternativ än 
andra åtgärder. 

Hälsa och välbefinnande 

Den genförändrade individen (och dennes efterkommande) 

Vid ärftlig genredigering kommer de förändringar som sker att slå 
igenom i alla celler och i alla utvecklingsstadier. Detta gör att ärftlig 
genredigering kan bli mer effektiv än somatisk, eftersom svårigheten 
att leverera genredigeringssystemet till alla celler i kroppen som man 
önskar förändra inte uppkommer. Samtidigt innebär det att de ut-
falls- och kunskapsrisker som är kopplade till såväl avsedda som icke 
avsedda förändringar också kan förstärkas. Risken för att en icke 
avsedd förändring som råkar slå ut en viss gen leder till sjukdom blir 
exempelvis större om förändringen påverkar samtliga celler och väv-
nader. Skadliga förändringar kan dessutom föras vidare till följande 
generationer. 

Genom mer träffsäkra metoder för genredigering och mer kun-
skap om kopplingen mellan genvarianter och olika fenotypiska drag 
skulle dessa risker kunna minska. Sannolikt kommer dock alla kun-
skapsrisker inte att kunna elimineras genom preklinisk forskning. 
Det faktum att skadliga effekter kan visa sig först efter många år 
skulle kunna leda till oro kring den egna hälsan hos i synnerhet den 
första generationen genredigerade individer. De kommer sannolikt 
att behöva genomgå livslånga uppföljningsprogram, vilket i sig kan 
vara en källa till minskat välbefinnande. 

Frågan är i vilken mån dessa risker kan uppvägas av den poten-
tiella nyttan för det blivande barnet. Metoder som gör att ett bli-
vande barn inte föds med en sjukdomsgenotyp som innebär allvarlig 
sjukdom eller risk för sådan sjukdom kan vara till gagn för barnet på 
det ”personoberoende” sätt som beskrivs i avsnitt 7.3.1. Även even-
tuella alternativa metoder för att uppnå detta mål och deras risker 
behöver dock beaktas. Det existerar som konstaterats alternativa och 
mindre riskfyllda metoder än ärftlig genredigering vid risk för allvar-
lig genetisk sjukdom hos det blivande barnet. Med några av meto-
derna (könscells- och embryodonation) blir barnet inte genetiskt 
besläktat med båda föräldrarna, något som potentiellt skulle kunna 
vara till nackdel för barnet. Den begränsade forskning som finns tyder 
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dock inte på att barn som tillkommit efter könscellsdonation överlag 
mår sämre än andra barn53  

 I de flesta fall där föräldrar bär på anlag för allvarlig sjukdom kan 
PGT användas, där barnet blir genetiskt besläktat med föräldrarna. 
Sammantaget är det därför i nuläget tveksamt om ärftlig genredi-
gering vid risk för allvarlig sjukdom generellt kan motiveras utifrån 
det blivande barnets bästa.  

Blivande föräldrar 

Att kunna bilda familj hör för många människor till det grundläg-
gande som ger livet mening och riktning. En del blivande föräldrar 
har också en stark önskan om att få barn som är genetiskt besläktade. 
Att få ett barn med en allvarlig genetisk sjukdom som ger ett stort 
lidande och kanske endast ett kort liv är för många blivande föräldrar 
som vet att de bär på anlag för sådan sjukdom uteslutet på grund av 
konsekvenserna för såväl barnet som familjen.  

I de fall där genetiskt släktskap inte är avgörande för de blivande 
föräldrarna kan donation av äggceller, spermier eller embryon ge möj-
lighet till föräldraskap utan att barnet får sjukdomsgenotypen.54 Bli-
vande föräldrar som önskar att deras barn ska vara genetiskt besläk-
tade med dem själva kan i de flesta fall bli hjälpta med PGT.55 Det 
finns dock en liten grupp föräldrapar som inte kan få hjälp via PGT 
eftersom alla embryon som paret kan få kommer att få sjukdoms-
genotyp. I andra fall kan chansen att lyckas vid PGT vara starkt be-
gränsad, då sannolikheten att hitta ett embryo som både är livskraf-
tigt och saknar sjukdomsgenotypen är låg (se s. 87).56 För dessa par 
skulle ärftlig genredigering skulle kunna bidra till förbättrad livs-

 
53 Golombok m.fl, 2017. 
54 Donation av äggceller är dock en påfrestande process för donatorn som behöver genomgå 
hormonbehandling och ägguttag. Om det blir möjligt att producera artificiella äggceller skulle 
dessa svårigheter kunna minska. 
55 Att PGT ger en möjlighet att bli förälder är inte detsamma som att behandlingen alltid lyckas; 
oavsett om IVF kombineras med PGT eller inte resulterar endast runt var tredje embryo-
överföring i förlossning (Q-IVF 2021). Men motsvarande svårigheter kan uppkomma även 
vid ärftlig genredigering, som också i de flesta fall behöver kombineras med IVF. 
56 Om det i framtiden blir möjligt att producera artificiella könsceller skulle en del av begräns-
ningarna med PGT kunna överkommas (att producera stora mängder embryon för screening 
och selektion skulle dock kunna väcka andra etiska frågor). Det kommer dock fortfarande att 
finnas föräldrapar som inte kan få genetiskt besläktade barn utan sjukdomsgenotyp via PGT. 
Det beror på att alla embryon de kan få kommer att vara av sjukdomsgenotyp (se s. 87). 
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kvalitet genom att öka deras möjligheter att bli genetiska föräldrar 
utan att barnet riskerar att drabbas av allvarlig genetisk sjukdom. 

Framtida generationer 

Metoder som gör att föräldrar som bär på anlag för allvarlig sjukdom 
kan få barn som inte bär på sjukdomsgenotypen innebär att de 
aktuella anlagen inte förs vidare till kommande generationer. Genom 
att minska förekomsten av anlag som kan orsaka allvarlig sjukdom 
skulle prevalensen av sådana sjukdomar så småningom kunna minska, 
och framtida generationer skulle därmed kunna åtnjuta en bättre 
hälsa och, ytterst, ett ökat välbefinnande. Detta förutsätter dock inte 
ärftlig genredigering; samma resultat kan uppnås med andra metoder 
som innebär att ett blivande barn inte ärver ett sjukdomsanlag, 
således även PGT och embryo- eller könscellsdonation.57  

Samtidigt kan framtida generationer även drabbas av de poten-
tiella negativa effekterna av genredigering, både sådana som härrör 
ur avsedda och ur icke avsedda förändringar. Några av dessa kanske 
manifesterar sig först efter flera generationer då de spridits till många 
efterkommande. Sådana risker är av naturliga skäl svåra att utesluta 
genom preklinisk eller klinisk forskning. För varje generation ökar 
också sannolikheten att (avsedda eller icke avsedda) förändringar 
som skett vid olika tillfällen kombineras hos samma individ, vilket 
kan få särskilt allvarliga konsekvenser.  

Autonomi och självbestämmande 

En grundläggande etisk fråga som aktualiseras vid ärftlig genredi-
gering på människa är blivande föräldrars möjlighet att fatta beslut 
om graviditet och föräldraskap i enlighet med sina värderingar, planer 
och önskemål, så kallad reproduktiv autonomi. Föräldrars rätt till 
reproduktiv autonomi har de senaste årtiondena fått en allt mer fram-
trädande plats i den medicinsk-etiska debatten. Denna rätt kan upp-
fattas som i huvudsak en negativ rättighet, en rätt för blivande för-
äldrar att fatta beslut som rör den reproduktiva sfären utan hinder 

 
57 För att minska prevalensen av recessiva sjukdomar, där endast en liten del av anlagsbärarna 
blir sjuka, skulle behandlingarna sannolikt även behöva omfatta heterozygota (friska) embryon. 
Detta förutsätter troligen i sin tur någon form av screeningprogram, då få vet om att de är 
anlagsbärare.  
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eller påtryckningar. Men reproduktiv autonomi kan också uppfattas 
som ett så starkt intresse att det berättigar till olika former av stöd 
från samhället, exempelvis tillgång till metoder för assisterad be-
fruktning vid infertilitet.58 Rätten till reproduktiv autonomi anses av 
många vara grundad i de mänskliga rättigheterna (rätten till frihet, 
till kroppslig integritet med mera).  

Ärftlig genredigering kan bidra till ökade möjligheter för blivande 
föräldrar till ett föräldraskap i enlighet med deras värderingar och 
önskemål. För vissa föräldrar skulle det ge en möjlighet som de i dag 
saknar att bli genetiska föräldrar utan att barnet ärver en allvarlig 
genetisk sjukdom. Även i fall där alternativa metoder som PGT finns 
kan ärftlig genredigering av olika skäl stämma bättre överens med 
föräldrarnas preferenser. Det har exempelvis föreslagits att ärftlig 
genredigering skulle kunna vara ett alternativ för föräldrar som av 
etiska skäl motsätter sig att befruktade embryon kasseras, såsom sker 
vid PGT.59 

Något som skulle kunna begränsa den reella valfriheten är om det 
skulle uppstå ett socialt tryck att använda tekniken, exempelvis för 
att inte belasta samhället med ”onödiga” vård- och omsorgskostna-
der. Eftersom ärftlig genredigering normalt förutsätter IVF-behand-
ling skulle det exempelvis kunna uppstå förväntningar på de blivande 
föräldrar som genomgår IVF att även genomgå screening för ärftliga 
sjukdomar och, om sådana upptäcks, genredigering. Sådana förvänt-
ningar skulle kunna uppstå som ett resultat av ökad genetisk solu-
tionism (se s. 137). 

En icke-existerande individ kan inte utöva självbestämmande, och 
därmed inte heller få sitt självbestämmande begränsat. Ärftlig gen-
redigering kan därför i strikt mening inte anses strida mot respekten 
för den genredigerade individens självbestämmande. Ärftlig genredi-
gering skulle dock kunna leda till att det blivande barnets reproduk-
tiva alternativ begränsas. För att inte riskera att föra vidare eventuella 
skadliga förändringar till kommande generationer skulle barnet kunna 
bli hänvisat till assisterad befruktning vid beslut om att bilda familj.60 
Autonomin, i synnerhet hos den första generationen, kan också 

 
58 För en mer utförlig diskussion om reproduktiv autonomi, se Buchanan m.fl. 2000, s. 206–219. 
59 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2017, s. 113; Baylis 2019, s. 31–32. 
Som Baylis påpekar kommer det dock att gå åt många embryon på forskningsstadiet innan 
ärftlig genredigering skulle anses som ett säkert alternativ till PGT. 
60 Haker 2017. 
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begränsas genom behovet av att genomgå långtidsuppföljning för att 
kunna upptäcka eventuella negativa effekter av ingreppet. 

Jämlikhet och rättvisa 

För många blivande föräldrar är genetiskt släktskap med barnet 
viktigt. Det finns en liten grupp av blivande föräldrar som i dag sak-
nar eller har mycket begränsade möjligheter att få genetiskt besläk-
tade barn utan en genotyp som medför allvarlig sjukdom. Ärftlig 
genredigering skulle kunna ge dessa individer möjlighet till föräldra-
skap på samma villkor som andra blivande föräldrar.  

Å andra sidan är det knappast troligt att behandlingarna kommer 
att vara tillgängliga för alla som befinner sig i denna situation. Åt-
minstone inledningsvis kommer behandlingarna sannolikt att bli 
mycket dyra och endast vara tillgängliga för de som kan bekosta dem 
själva och/eller medborgare i rika länder. 

Konsekvenser på samhällsnivå 

En konsekvens av att förekomsten av allvarlig genetisk sjukdom 
minskar är att behovet av kostsamma behandlingar eller stödinsatser 
skulle kunna minska. Frigjorda resurser skulle kunna komma andra 
patienter eller brukare till del eller satsas på andra angelägna ändamål. 
Att genomföra ärftlig genredigering i embryostadiet, snarare än att 
exempelvis genomföra somatisk genredigering i ett senare skede, gör 
att ingreppet inte behöver göras om i varje generation, vilket också 
kan spara resurser.  

De möjliga konsekvenserna när det gäller sociala relationer och 
värderingar av ärftlig genredigering vid risk för allvarlig sjukdom lik-
nar de som kan uppstå vid somatisk genredigering för medicinska 
syften. Det finns exempelvis en farhåga att i ett samhälle där sjuk-
dom och funktionsnedsättning blir mindre vanligt riskerar toleran-
sen att minska och stigmatiseringen öka av de som avviker från normen. 
Viljan att solidariskt finansiera vården skulle också kunna minska om 
det börjar betraktas som normalt att använda genredigering vid 
familjebildning och (ärftlig) sjukdom och funktionsnedsättning inte 
uppfattas som resultatet av faktorer bortom vår kontroll utan något 
som föräldrar ”väljer”. 
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Det hävdas ibland att tekniker som syftar till att undvika att barn 
föds med vissa sjukdomar skickar ett budskap om att dessa individer 
inte är önskvärda i samhället eller att deras liv inte är värda att leva. 
Effekten av ett sådant budskap kan bli ökad stigmatisering och dis-
kriminering av personer med sjukdom och funktionsnedsättning. 
Ibland har det anförts att bara det faktum att tekniker av detta slag 
finns tillgängliga uttrycker negativa värderingar kring sjukdom och 
funktionsnedsättning. Enligt en annan uppfattning är det inte enskilda 
individers utnyttjande av teknikerna som skickar ett negativt bud-
skap, däremot om samhället börjar erbjuda dem som en del av det 
offentliga vårdutbudet.61 Det har också anförts att tillhandahållandet 
av tekniker av detta slag vilar på och förstärker fördomar om hur det 
är att leva med olika sjukdomar och funktionsnedsättningar.62 Även 
om denna fråga inte är ny – den har ofta diskuterats i samband med 
fosterdiagnostiska metoder och PGT – skulle den kunna aktualiseras 
i särskild hög grad vid ärftlig genredigering, där möjligheterna att 
välja bort anlag är mycket större.63  

En invändning är att det är en skillnad mellan att värdera ett till-
stånd och värdera människan som bär på det. Det går att betrakta ett 
tillstånd som önskvärt att undvika och ändå tillerkänna bäraren samma 
människovärde som alla andra. Man kan också ställa frågan om inte 
samma budskap i så fall skickas när vi erbjuder vård för tillståndet 
eller när vi gör det straffbart att orsaka det hos någon annan. 

Det finns som nämnts också en farhåga att genredigering på män-
niska kan leda till genetisk solutionism – att fokus när det gäller att 
skapa ett samhälle med lika möjligheter skiftar från att anpassa sam-
hället till människor med olika förutsättningar till att anpassa män-
niskorna till samhället.64 Sådana normförskjutningar skulle kunna 
öka stigmatiseringen av sjukdom och funktionsnedsättning och öka 
pressen på föräldrar att använda ärftlig genredigering. I förlängningen 
finns en oro för ett återupplivande av eugeniska tankeströmningar 
(se ruta på nästa sida).  

 

 
61 Smer 2006, s. 41; Nuffield Council on Bioethics 2018, s. 83. 
62 Ett exempel som brukar lyftas fram är Downs syndrom: sedan fosterdiagnostik för Downs 
syndrom började erbjudas brett till gravida kvinnor har antalet barn som föds med Downs 
minskat avsevärt, trots att det i dag går att leva ett gott liv med tillståndet, se Baylis 2019, 
s. 104 f. 
63 Baylis 2019, s. 105, Nuffield Council on Bioethics 2018, s. 82; Haker 2017. 
64 Nuffield Council on Bioethics 2018, s. 72, 85; EGE 2021, s. 5, 12. 
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Statlig och liberal eugenik 
Eugenik syftar till att ”förbättra” den genetiska kvaliteten på 
populationsnivå, vanligtvis utifrån en idé om statens/kollektivets 
bästa. Även om eugenik främst kommit att förknippas med nazi-
tyskland, fick eugeniska tankegångar fäste i många länder under 
första halvan av 1900-talet, däribland USA, Kanada, Storbritannien 
och de skandinaviska länderna.65  

Historiskt har eugeniska program baserats på selektiva åt-
gärder, det vill säga åtgärder för att förhindra individer som bär 
på icke önskvärda anlag att reproducera sig (ofta i form av mer eller 
mindre påtvingade steriliseringar) eller förmå de som anses gene-
tiskt överlägsna att få fler barn. De senaste årens utveckling inom 
gentekniken har väckt frågor om huruvida genredigering i fram-
tiden skulle kunna komma att användas för eugeniska praktiker.66 

Eugeniska program som baseras på samhälleliga initiativ och 
som utgår från statens/kollektivets bästa betraktas i dag som oför-
enliga med grundläggande mänskliga rättigheter som rätten till 
reproduktiv autonomi. På senare tid har filosofer emellertid bör-
jat argumentera för så kallad liberal eugenik, där blivande för-
äldrar på frivillig grund använder modern genteknik för att ge sina 
blivande barn önskvärda genotyper. Det har anförts att det ur etisk 
synvinkel är en avgörande skillnad mellan traditionell eugenik och 
liberal eugenik, bland annat för att den senare inte inskränker 
utan respekterar och rentav ökar föräldrars autonomi, är plura-
listisk (eftersom föräldrar antas göra olika val) och inte vilar på 
förlegade teorier om ras och intelligens.67  

En fråga som liberal eugenik väcker är om föräldrar ska kunna 
välja att ge det blivande barnet en genotyp som kan antas begränsa 
dess möjligheter eller försämra dess livschanser (så kallad ”de-
enhancement”). Bör det vara tillåtet att genom genredigering förse 
ett blivande barn med en funktionsnedsättning eller en sjukdom 
som det skulle vara straffbart att åsamka ett redan fött barn? Många 
förespråkare för liberal eugenik önskar någon form av reglering, 
där vissa ingrepp förbjuds och andra kanske påbjuds.68 Men, på-
pekar kritiker, därmed blir skillnaden mellan den liberala och den 
statliga formen av eugenik inte så stor som det brukar antas.69 

 
65 Kevles 2011. 
66 CCNE 2019 
67 Goering 2014. 
68 Goering 2014. 
69 Sandel 2004, s. 79; Sparrow 2011a. 
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7.3.4 Ärftlig genredigering vid genetisk infertilitet 

Vid ärftlig genredigering vid genetiskt betingad infertilitet är syftet 
att ”korrigera” mutationer som hämmar produktionen av könsceller. 
Om sådana förändringar sker i celler i arvslinjen förs de vidare till 
eventuella framtida barn. Den grupp som i första hand skulle kunna 
bli hjälpt av ärftlig genredigering vid genetiskt betingad infertilitet 
är män med mutationer som gör att de inte kan producera funktio-
nella spermier. Mål för behandlingen antas primärt bli de stamceller 
ur vilka spermier utvecklas. 

Hälsa och välbefinnande  

Det blivande barnet 

Samma medicinska risker som finns vid annan ärftlig genredigering 
(icke avsedda förändringar, negativa effekter av avsedda förändringar) 
finns också vid genredigering vid genetisk infertilitet. Därtill finns 
den potentiella risken för oönskade epigenetiska förändringar när 
stamceller odlas till fungerande könsceller, det vill säga förändringar 
som påverkar hur olika gener uttrycks. 

Som konstaterats är det svårt att i nuläget motivera ärftlig gen-
redigering vid risk för allvarlig sjukdom utifrån det blivande barnets 
bästa, eftersom ärftlig genredigering innebär större medicinska risker 
men inte större förväntad nytta för det blivande barnet jämfört med 
om ett barn i stället hade fötts med någon av de alternativa metoder 
som existerar. Vid genetiskt betingad infertilitet kan ett alternativ 
vara donation av spermier, äggceller eller embryon, något som i dag-
släget innebär mindre risker för det blivande barnet. Donation av 
könsceller eller embryon innebär att barnet inte blir genetiskt be-
släktat med båda föräldrarna. Som konstaterats tyder den forskning 
som finns på att barn som föds efter donation av könsceller överlag 
inte mår sämre än andra barn. Sammantaget är det därför tveksamt 
om ärftlig genredigering vid genetiskt betingad infertilitet för när-
varande kan motiveras utifrån det blivande barnets bästa, eftersom 
det som regel finns mindre riskabla alternativ som inte medför mindre 
förväntad nytta för det blivande barnet.  
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Blivande föräldrar 

Att kunna bilda familj hör för många människor till det grundläg-
gande som ger livet mening och riktning. En del blivande föräldrar 
har också en stark önskan om att få barn som är genetiskt besläktade 
med dem själva. För vissa blivande föräldrar som i dag saknar möj-
lighet att få genetiskt besläktade barn skulle genredigeringsbaserad 
infertilitetsbehandling kunna bidra till ökad livskvalitet. 

Autonomi och självbestämmande 

Ärftlig genredigering vid genetiskt betingad infertilitet skulle kunna 
ge vissa blivande föräldrar en möjlighet att bli genetiska föräldrar som 
de i dag saknar, och därmed öka deras reproduktiva autonomi, det 
vill säga deras möjligheter till ett föräldraskap i enlighet med deras 
värderingar, planer och önskemål. 

Konsekvenser på samhällsnivå 

Syftet med genredigering vid genetisk infertilitet är i första hand att 
avhjälpa ett medicinskt problem hos den blivande föräldern, inte att 
det blivande barnet ska få en viss genotyp. I detta avseende har gen-
redigering vid genetiskt orsakad infertilitet mer gemensamt med soma-
tisk genredigering än med andra former av ärftlig genredigering, 
trots att förändringarna är ärftliga. Att syftet inte är att ge det bli-
vande barnet en viss genuppsättning kan innebära att riskerna för 
stigmatisering av vissa grupper i samhället och en förändrad män-
niskosyn kan vara mindre än vid andra tillämpningar av ärftlig gen-
redigering på människa. Den grupp av patienter som kan komma i 
fråga för behandling är också förhållandevis liten70 och ur medicinsk 
synvinkel väl avgränsad, vilket kan göra att eventuella gränsdragnings-
problem blir mindre (se nedan). 

 
70 National Academy of Medicine, National Academy of Sciences & the Royal Society 2020, 
s. 89. 
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7.3.5 Ärftlig genredigering för att åstadkomma genetiska 
förbättringar hos barnet 

Vid ärftlig genredigering för att åstadkomma genetiska förbättringar 
hos barnet sker förändringen till en eller flera specifika genvarianter 
som är kopplade till en önskad förbättring71. Genetiska förbättringar 
kan ha både medicinska syften, som exempelvis ökad motståndskraft 
mot sjukdom (exempelvis genom att göra vårt immunförsvar mer 
effektivt mot nya infektioner), och icke-medicinska syften, exem-
pelvis att förbättra utseende eller mentala egenskaper. 

Det som skulle kunna bli aktuellt i ett första skede är att ändra 
till redan förekommande genvarianter som anses fördelaktiga, men i 
princip skulle även helt nya genvarianter eller gener kunna introdu-
ceras som inte finns hos människor i dag.  

I dag är kunskapsluckorna på detta område betydande och det är 
för tidigt att säga om det kommer att gå att åstadkomma genetiska 
förbättringar på ett säkert sätt. Vad som är klart är att eventuella till-
lämpningar sannolikt ligger längre fram i tiden jämfört med ärftlig 
genredigering vid risk för allvarlig sjukdom. 

Välbefinnande 

Som konstaterats skulle genredigering för att ge barnet en särskild 
genvariant (eller en kombination av varianter) kunna anses utgöra 
det blivande barnets bästa om det ger det barn som föds bättre livs-
chanser än ett barn som fötts med andra tillgängliga reproduktiva 
metoder. Det finns etiker som menar att vi har en skyldighet att an-
vända metoder som förbättrar kommande generationers förutsätt-
ningar för ett gott liv, oavsett om det handlar om att undvika ohälsa 
eller om andra typer av förbättringar.72 Ett argument för att inte 
skilja mellan hälsorelaterade och icke hälsorelaterade ingrepp är att 
hälsa inte är ett mål utan ett medel för att främja välbefinnande, och 
att exempelvis mentala förmågor och karaktärsegenskaper kan ha lika 
stor inverkan på vårt välbefinnande som hälsofaktorer.73 

 
71 Vilka förändringar som utgör förbättringar är en värderingsfråga. I det följande avser en 
förbättring en förändring i en av föräldrarna eller samhället önskad riktning. 
72 Savulescu 2005; Harris 2007, s. 185. Ofta anförs denna skyldighet som ett argument för 
liberal eugenik, se ovan.  
73 Savulescu nämner exempelvis impulskontroll, blyghet, minne, optimistiskt sinnelag och humor 
(Savulescu 2005). 
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Ett argument mot tanken på att använda genredigering för att 
förbättra kommande generationers livschanser är att en bedömning 
av vilka egenskaper som är gynnsamma ofrånkomligen kommer att 
influeras av subjektiva värderingar hos den eller de som gör bedöm-
ningen (vanligtvis föräldrarna). Bedömningen riskerar att påverkas 
av vilka egenskaper som vid den aktuella tidpunkten värderas i sam-
hället, något som inte med nödvändighet sammanfaller med vad som 
långsiktigt gynnar barnet eller dess efterkommande.74 En annan kritik 
är att det är tveksamt om det finns egenskaper som är gynnsamma 
för varje människa oberoende av vilket sammanhang hon lever i och 
vilka preferenser hon har.75 Det blivande barnet (eller dess efterkom-
mande) kan ha andra uppfattningar än vad vi har om vad som utgör 
ett gott liv och de förbättringar vi gör kanske snarare stjälper än 
hjälper, särskilt om de inte är reversibla. Mot dessa argument kan 
invändas att vissa förbättringar, särskilt förbättringar som minskar 
risken för allvarlig ohälsa, rimligen kan antas vara till gagn för varje 
människa. Argumenten pekar likafullt på problemet att veta vilka för-
ändringar som faktiskt är till nytta för individen och att inte införa 
förändringar som får motsatt effekt. 

De medicinska riskerna vid genredigering för att åstadkomma gene-
tiska förbättringar är desamma som vid annan ärftlig genredigering 
(icke avsedda förändringar samt negativa effekter av avsedda för-
ändringar) Eftersom genetiska förbättringar många gånger kan kräva 
att flera gener ändras, och dessutom ofta till mindre vanliga gen-
varianter kan de medicinska riskerna vara större än vid genredigering 
vid risk för allvarlig sjukdom (det faktum att en genvariant inte blivit 
dominerande kan tyda på att den även har negativa effekter). Vissa 
negativa effekter kanske manifesterar sig först efter flera generatio-
ner då de spridits till många efterkommande. För varje generation ökar 
också sannolikheten att (avsedda eller icke avsedda) förändringar som 
skett vid olika tillfällen kombineras hos samma individ, vilket kan få 
oförutsedda och potentiellt allvarliga konsekvenser. 

Förbättringar vars främsta effekt är att ge bäraren en fördel fram-
för andra kan dessutom riskera att tappa sin effekt om de flesta genom-
går dem. I ett sådant läge riskerar normen förskjutas och det som 
tidigare ansågs speciellt bli normalt. Nyttan med åtgärden tillfaller 

 
74 Buchanan m.fl. 2000, s. 172. Om det är lättare att förändra gener än fördomar kan föräldrar 
rentav ha en skyldighet göra förändringar som gör att barnet uppfyller rådande sociala normer, 
även om dessa normer skulle vara diskriminerande, se Sparrow 2011b. 
75 Parker 2007. 
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framför allt de första generationerna, medan följande generationer 
endast ärver riskerna. 

Ärftlig genredigering för att förbättra livschanser väcker liksom 
somatisk genredigering i samma syfte också existentiella frågor kring 
vad som är förutsättningarna för ett gott liv och hur stor betydelse 
”fördelaktiga” gener har för livskvaliteten jämfört med exempelvis 
relationella, sociala eller ekonomiska faktorer.  

Autonomi och självbestämmande 

Ett argument för ärftlig genredigering på människa, inklusive för att 
åstadkomma genetiska förbättringar, är reproduktiv autonomi. Till-
gång till ärftlig genredigering skulle ge ökade möjligheter för blivande 
föräldrar till ett föräldraskap i enlighet med deras planer, värderingar 
och önskemål eller med deras uppfattning om vad som bäst gagnar 
det blivande barnet. 

Förespråkare för så kallad liberal eugenik ser i ärftlig genrediger-
ing baserad på reproduktiv autonomi en möjlighet att utnyttja tekni-
kens möjligheter att främja framtida generationers välbefinnande, 
samtidigt som avigsidorna med statlig eugenik undviks (se ruta på 
s. 162). Men föräldrar kan vilja förändra det blivande barnets gener i 
en riktning som begränsar barnets autonomi eller försämrar dess 
livschanser.76 Det kan med andra ord finnas en värdekonflikt mellan 
föräldrarnas reproduktiva autonomi och det blivande barnets bästa. 
Denna konflikt är en del av kritiken mot de som förespråkar liberal 
eugenik med hänvisning till den påstådda skyldigheten att förbättra 
framtida generationers livschanser. En sådan skyldighet tycks enligt 
kritikerna snarare tala för att vissa ingrepp bör vara otillåtna, medan 
andra kanske bör uppmuntras eller rentav vara obligatoriska.77 

Respekten för den reproduktiva autonomin innebär att blivande 
föräldrars val att använda ärftlig genredigering ska vara fritt. Men om 
fler och fler föräldrar börjar använda tekniken kan det i praktiken bli 
omöjligt att avstå om man vill att ens barn ska ha samma chanser i 
livet som andra, särskilt om samhällets vilja att med andra medel jämna 
ut skillnader i förutsättningar mellan olika individer skulle minska. 

 
76 2002 skapade ett fall i USA rubriker där ett dövt par i USA valde en döv spermadonator 
eftersom de ville ha ett barn som var lika dem själva (Teather 2002). I framtiden skulle gen-
redigering kunna bli en alternativ metod att uppnå detta.  
77 Sparrow 2011b. 
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I ett ojämlikt samhälle kan blivande föräldrar också uppleva en press 
att ge barnet egenskaper (hudfärg, utseende, sexuell läggning etc.) 
som minskar risken för diskriminering. Liberal eugenik kritiseras 
ibland för att öppna för ”majoritetens tyranni”, där föräldrars val inte 
blir så frivilligt som det är tänkt.78  

Reproduktiv autonomi i samband med ärftlig genredigering kan 
också leda till ökad ojämlikhet (se nedan). Det gäller särskilt om rätten 
till reproduktiv autonomi tolkas som att samhället inte får inskränka 
föräldrars möjlighet att använda tekniken om de önskar (och kan 
bekosta det), men inte nödvändigtvis som att blivande föräldrar har 
rätt att få tillgång till metoden. 

En annan fråga är om ärftlig genredigering för att åstadkomma 
genetiska förbättringar kan ses som en inskränkning av det blivande 
barnets autonomi, eftersom någon annan (i regel föräldrarna) beslu-
tar om vilka egenskaper den blivande individen kommer att ha. Ärft-
lig genredigering kan inte i strikt mening anses strida mot respekten 
för självbestämmandet, eftersom en icke-existerande individ inte kan 
utöva självbestämmande och därmed inte heller få det begränsat. 
Samtidigt skulle ärftlig genredigering, särskilt i syfte att åstadkomma 
genetiska förbättringar, på ett psykologiskt eller identitetsmässigt 
plan kunna leda till en begränsning av det blivande barnets autonomi. 
Detta gäller framför allt om redigeringen syftat att ge barnet en spe-
cifik förmåga. Barnet kanske inte upplever sig som fritt att själv forma 
sin framtid när det är ”designat” för ett visst ändamål och förväntas 
välja motsvarande livsbana.79 

Det finns etiker som argumenterar för att varje barn har rätt till 
en ”öppen framtid”. Beslut som föräldrar fattar för ett barns räkning 
får inte innebära att barnets möjligheter att i framtiden självt be-
stämma vilket liv det vill leva beskärs.80 Utifrån idén om rätten till en 
öppen framtid skulle ärftlig genredigering för att förbättra en egen-
skap som innebär att barnet anpassas till en specifik livsbana kunna 
kränka barnets rättigheter, medan förbättringar som kan antas gynna 
barnet oavsett vilka livsval det fattar, exempelvis förbättringar som 
ger bättre hälsa, inte skulle göra det. 

 
78 Sparrow 2011a. 
79 Habermas talar om faran att barnet inte uppfattar sig som ”den ende författaren till sitt eget 
liv” utan bundet av beslut som tidigare generationer fattat. Habermas 2003, s. 91 f. 
80 Buchanan m.fl. 2000, s. 170–176. 
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Människovärde och människosyn 

Några debattörer har pekat på att det vid ärftlig genredigering finns 
en grundläggande obalans mellan föräldrarna som bestämmer över 
sina barns genetik, och barnet (och kommande generationer), vars 
genetiskt betingade egenskaper bestäms av föräldrarna. Att en män-
niska på detta sätt bestämmer över en annans människas genetiska 
egenskaper kan uppfattas som något som strider mot människo-
värdet och synen på varje människa som en i grunden fri och obero-
ende individ med rätt att själv forma sitt liv.81 En tanke är att när 
människor fattar irreversibla beslut om andra människors livsprojekt 
– fixerade i deras genom – skapas en asymmetri mellan människor som 
hotar att undergräva den ”etiska självförståelse” vi har som män-
niskor, det vill säga som fria och som jämbördiga vad avser ansvar, 
rättigheter och skyldigheter.82 

Ärftlig genredigering för att åstadkomma genetiska förbättringar 
väcker också frågan om för vems skull ingreppet görs. Om det sker 
i syfte att uppfylla föräldrarnas – eller samhällets – mål och syften, 
snarare än för det blivande barnets bästa, kan det ses som en form av 
instrumentalisering av barnet, som används som medel för föräldrar-
nas ambitioner. Risken kan förmodas vara särskilt stor vid ingrepp 
som saknar medicinskt syfte.83 

Genredigering för att åstadkomma genetiska förbättringar kan 
också enligt en del leda till att synen på barnet som en gåva som man 
är berett att ta emot och älska förutsättningslöst skulle kunna ersät-
tas av en syn på barnet som en produkt (som man har rätt att vara 
missnöjd med om den inte motsvarar förväntningarna?).84 Ytterst, 
har det hävdats, hotar idén om människan som något unikt och värde-
fullt att vittra sönder och ersättas av en syn på människan som endast 
”ett råmaterial för manipulation och likriktning.”85 

 
81 Nuffield Council on Bioethics 2018, s. 67. 
82 Habermas 2003, s. 42, 78 f. Se även EGE 2021, s. 25. 
83 Enligt Habermas uppstår instrumentalisering när ingreppen inte följer ”helandets logik”, det 
vill säga när det handlar om ingrepp som inte utgår från omsorg om det blivande barnet, och 
som barnet kan förmodas komma att samtycka till oavsett vilket liv det kommer att leva, utan 
från en annan persons subjektiva värderingar. Habermas 2003, s. 52, 91. 
84 Sandel 2004, s. 46 ff. 
85 Kass 1970, citerad i Evans 2020, s. 14. 
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Jämlikhet och rättvisa 

Ärftlig genredigering för att åstadkomma genetiska förbättringar 
skulle i teorin kunna leda till att människor får mer jämlika livsvillkor 
genom att jämna ut skillnaderna mellan vinnare och förlorare i det 
”genetiska lotteriet”. Men detta förutsätter att det är behovet som 
avgör vem som får tillgång till teknologin. När det gäller ingrepp 
som saknar medicinskt syfte skulle sannolikt samhällets vilja att be-
tala för dem vara begränsad, varför det främst skulle bli barn till för-
äldrar som själva kan bekosta dem som får tillgång till sådana behand-
lingar. Socioekonomiska klyftor i samhället riskerar därmed att även 
bli genetiska. En risk som diskuterats är huruvida en sådan utveck-
ling på sikt skulle kunna leda till en genetisk uppsplittring av mänsk-
ligheten där vi inte längre upplever varandra som jämlikar i kraft av 
vårt gemensamma biologiska ursprung. Den förlorade känslan av att 
ingå i en enda sammanhållen mänsklighet skulle kunna undergräva 
uppfattningen om att alla ”människor” har samma värde och samma 
grundläggande rättigheter.86 

En invändning mot detta scenario kan vara att precis som för 
andra behandlingar kommer kostnaden för att genomföra ärftliga 
genetiska förbättringar sannolikt att minska med tiden.87 Risken för 
ojämlikhet på kort sikt kan därför behöva därför vägas mot utsikten 
att flertalet så småningom kommer att kunna ta del av fördelarna 
med en ”förbättrad” genuppsättning. 

Konsekvenser på samhällsnivå 

Ärftlig genredigering för att åstadkomma genetiska förbättringar skulle 
kunna förstärka en reduktionistisk syn på människan och mänskliga 
förmågor som gör att andra viktiga förutsättningar för ett gott liv 
förbises. I förlängningen kan det leda till en strävan efter perfektion 
där även friska människor uppfattas vara i behov av ”förbättring”.88  

Solidaritet med sjuka, funktionsnedsatta och andra som inte upp-
fyller samhälleliga normer skulle kunna minska om detta uppfattas 
som en följd av föräldrarnas val att inte använda tekniken för att 

 
86 Hayenhjelm och Nordlund 2021, s. 307 f. 
87 Se Harding 2020. 
88 Sandel 2004, s. 19. 



Smer 2022:1 Etisk analys 

171 

förbättra sina blivande barns gener. Detta kan i sin tur öka pressen 
på föräldrar att använda ärftlig genredigering. 

Parallellt med en sådan utveckling riskerar stigmatiseringen av 
personer som uppfattas som ”genetiskt avvikande” att öka. Medan 
somliga menar att alla former av ärftlig genredigering på människa 
riskerar att leda till stigmatisering (se ovan) pekar andra ut tillämp-
ningar utan medicinskt syfte som särskilt bekymmersamma. Sådana 
tillämpningar skulle kunna leda till en ”eugenisk mentalitet” som stig-
matiserar individer som saknar de egenskaper som anses värdefulla i 
det samhälle de lever i.89 Generellt skulle det kunna medföra ett för-
akt för svaghet och en utarmning av människovärdet och tanken att 
varje människa förtjänar respekt för den hon är, just som hon är.90  

När väl norm- och värderingsförskjutningar av detta slag fått fäste 
i samhället är det inte säkert att utvecklingen går att vända tillbaka, 
även om själva förändringarna i genomet skulle vara reversibla. 

7.3.6 Ärftlig genredigering: överväganden 

Smer delar den kritik som riktats mot flera av de principiella argu-
menten mot ärftlig genredigering på människa. Synen på det mänsk-
liga genomet som ett arv som ska föras vidare (i opåverkat skick) till 
kommande generationer kan kritiseras på både etiska och logiska 
grunder. Även om ärftlig genredigering på människa väcker viktiga 
frågor kring människovärde avvisar rådet uppfattningen att grunden 
för människovärdet – och de grundläggande rättigheter som följer 
av det – är att vi bär på ett visst DNA och att alla förändringar i detta 
DNA, inklusive ingrepp som görs för det blivande barnets bästa, 
skulle undergräva människovärdet eller hota den blivande individens 
integritet. 

Större tyngd har enligt Smer konskevensargumenten mot ärftlig 
genredigering. Inte minst är det viktigt att inse att det mänskliga geno-
met formats under en evolutionär process och att evolutionära anpass-
ning i stor utsträckning handlar om avvägningar. Att människan 
”förbättras” i ett avseende kan många gånger innebära att hon ”för-
sämras” i ett annat. En eventuell förbättring kan dessutom i många 
fall vara beroende av miljöfaktorer och förbytas i sin motsats om 

 
89 FitzGerald 2017. 
90 International Bioethics Committee 2015, p. 111. 
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dessa förändras. Risken att den avsedda genförändringen leder till 
andra, inte önskvärda effekter är också särskild uttalad vid ärftlig gen-
redigering, där förändringarna slår igenom i alla celler och i alla ut-
vecklingsstadier. Det finns enligt Smer goda skäl till försiktighet inför 
de betydande kunskapsriskerna vid ärftlig genredigering och svårig-
heterna att bedöma sannolikheten för och omfattningen av negativa 
effekter för den genredigerade individen och dennes efterkommande.  

När det gäller den potentiella nyttan av ärftlig genredigering på 
människa behöver enligt Smer en åtskillnad göras mellan de olika 
typer av fall som diskuterats i analysen ovan, det vill säga fall där det 
finns risk att ett blivande barn drabbas av allvarlig genetisk sjukdom, 
fall där det handlar om att behandla genetiskt betingad infertilitet 
respektive fall där syftet är att introducera nya genvarianter som inte 
finns i föräldrarnas arvsmassa (till exempel varianter som skyddar 
mot sjukdom eller förbättrar egenskaper hos barnet). I de två första 
typerna av fall existerar det som regel mindre riskfyllda metoder än 
ärftlig genredigering och det är därför svårt att i nuläget motivera 
metoden utifrån det blivande barnets bästa (även om enskilda undan-
tag kan finnas). Nyttan handlar i dessa fall främst om blivande för-
äldrars möjlighet att kunna få genetiskt besläktade barn (infertilitet) 
respektive genetiskt besläktade barn utan sjukdomsgenotypen (risk 
för allvarlig sjukdom). I den tredje typen av fall skulle ärftlig genredi-
gering däremot kunna ge det barn som föds bättre livschanser än andra 
tillgängliga reproduktiva alternativ. I sådana fall skulle metoden även 
kunna motiveras utifrån det blivande barnets bästa. 

Smer har tidigare konstaterat att även om det inte kan betraktas 
som en självklar rättighet att få barn genom assisterad befruktning, 
bör samhället så långt möjligt erbjuda ofrivilligt barnlösa personer 
möjlighet att bli föräldrar så länge det inte går ut över det blivande 
barnets intresse.91 Rådet har också tagit ställning för att det kan vara 
etiskt godtagbart med metoder som möjliggör för blivande föräldrar 
som riskerar få ett barn med en allvarlig genetisk sjukdom som kan 
innebära stort lidande för barnet och dess föräldrar att få barn utan 
sjukdomsgenotypen.92 Mot den bakgrunden har en tidigare majo-
ritet i rådet ställt sig bakom att så kallat mitokondriebyte vid risk för 

 
91 Smer 2013b, s. 222. 
92 Smer 2013a, s. 67. 
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allvarlig mitokondriell sjukdom hos barnet kan vara etiskt acceptabelt 
under vissa villkor.93  

Antalet par som inte kan eller endast har små möjligheter att få 
genetiskt besläktade barn utan allvarlig genetisk sjukdom på annat 
sätt än via genredigering är litet (om även polygena sjukdomar räk-
nas in blir dock antalet större). Inte heller den grupp där ärftlig gen-
redigering skulle kunna bli aktuell vid ärftligt betingad infertilitet är 
särskilt stor. Detta utgör i sig inte skäl att inte beakta dessa individers 
intresse. Inte heller mitokondriebyte skulle bli aktuellt annat än i 
ytterst få fall.  

De medicinska riskerna vid ärftlig genredigering handlar fram-
för allt om icke avsedda skadliga förändringar som påverkar barnets 
och dess efterkommandes hälsa negativt samt negativa effekter av 
avsedda förändringar beroende på att de flesta gener har många olika 
funktioner i kroppen. Dessa risker är risker som individen löper men 
inte tar, vilket medför höga krav på att den förväntade nyttan för 
individen överväger risken. Smer menar att riskerna inte kan värderas 
på samma sätt som vid somatisk genredigering, där det handlar om 
att bota eller behandla en existerande person. Vid ärftlig genrediger-
ing måste det beaktas att den (potentiellt) sjuka individen inte exis-
terar. Beslutet handlar om att säga ja eller nej till en reproduktiv metod 
som kan ha större eller mindre inneboende risker. I det läget aktua-
liseras samhällets ansvar att så långt det är möjligt säkerställa var och 
ens rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Riskerna bör värderas i relation 
till detta mål. Smer menar att två krav måste vara uppfyllda för att de 
medicinska riskerna vid ärftlig genredigering på människa ska kunna 
anses godtagbara:94 

• En nödvändig förutsättning för att överväga att tillåta ärftlig gen-
redigering på människa är att det finns tillförlitliga prekliniska 
data som ger belägg för att det går att göra precisa genförändringar 
i den mänskliga arvslinjen på ett säkert sätt utan icke avsedda 
förändringar.  

  

 
93 Smer 2013a, s. 75. 
94 Dessa krav ska uppfattas som nödvändiga och inte som tillräckliga villkor. Se exempelvis 
National Academy of Medicine, National Academy of Sciences & the Royal Society 2020 för 
andra krav som kan ställas vid kliniska tillämpningar av ärftlig genredigering.  
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• För varje avsedd förändring måste det sammantagna kunskaps-
läget ge belägg för att förändringen ger den avsedda effekten och 
inte riskerar att leda till andra, icke önskvärda effekter för det 
blivande barnet på grund av att den aktuella genen kan ha andra 
funktioner i kroppen. 

Dessa data bör så långt det går även omfatta risken för negativa 
långtidseffekter för barnet och dess efterkommande. 

Trots de betydande framsteg som gjorts det senaste decenniet när 
det gäller att kunna genomföra precisa förändringar i genomet, in-
klusive i embryon, är enligt Smers bedömning säkerhetskravet inte 
uppfyllt i dag (se vidare s. 84). Teknikutvecklingen på genrediger-
ingsområdet är dock intensiv, och det är inte osannolikt att det inom 
en inte avlägsen framtid kommer att finnas prekliniska data som ger 
belägg för att genredigering – så långt det är möjligt att fastställa på 
preklinisk nivå – kan genomföras hos mänskliga celler i arvslinjen på 
ett sätt som uppfyller rimliga säkerhetskrav. Ett argument för att i 
det läget tillåta kliniska studier och i förlängningen behandlingar är 
enligt Smer att det kan ge ökade förutsättningar för föräldraskap för 
blivande föräldrar som i dag saknar eller har begränsade möjligheter 
att få genetiskt besläktade barn eller genetiskt besläktade barn utan 
allvarlig sjukdom. Argumentet väger enligt Smer tyngre ju allvarli-
gare tillstånd det blivande barnet riskerar drabbas av och ju färre 
alternativ som finns tillgängliga.95  

Vid ett ställningstagande till huruvida ärftlig genredigering på män-
niska bör tillåtas, och i så fall vilka tillämpningar, behöver emellertid 
enligt Smer andra aspekter än medicinsk säkerhet och blivande för-
äldrars reproduktiva intressen beaktas. Ärftlig genredigering på män-
niska väcker en rad frågor kring människosyn, solidaritet, tolerans, 
autonomi, jämlikhet och vårt ansvar för kommande generationer. 

En fråga är huruvida metoder som möjliggör för föräldrar att få 
barn utan vissa sjukdomsgenotyper är ett uttryck för en nedvärde-
rande syn på individer med dessa sjukdomar. Smer kan konstatera 
att bakom samhällets erbjudande av behandling mot sjukdom och 
lidande ligger en uppfattning om att detta är negativt för individen. 

 
95 Smer delar den bedömning som görs av National Academy of Medicine, National Academy 
of Sciences och the Royal Society gällande vilka tillstånd som i första hand bör vara aktuella 
om ett land skulle besluta att tillåta ärftlig genredigering, se National Academy of Medicine, 
National Academy of Sciences & the Royal Society 2020, rekommendation 4.4 (se bilaga 3 i 
förevarande rapport). 
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Men detta är en värdering av sjukdom och lidande, inte en värdering 
av den sjuka personen; omsorgen härrör tvärtom ur ett erkännande 
av individen som värdefull. Denna åtskillnad mellan att värdera ett 
tillstånd och att värdera bäraren är enligt Smer möjlig att göra även 
hos framtida individer. Att som blivande förälder önska att det barn 
som föds inte drabbas av svårt lidande bör först och främst ses som 
ett uttryck för att man vill sitt (blivande) barns bästa.96  

Oron för ökad diskriminering och stigmatisering när metoder 
som syftar till att barn föds med vissa önskade genotyper blir till-
gängliga kan för den skull inte avfärdas. Detta gäller särskilt om an-
vändningen skulle utvidgas till att omfatta allt fler och allt mindre 
allvarliga tillstånd. I ett samhälle där det betraktas som ”normalt” att 
använda reproduktiva metoder för att optimera det blivande barnets 
hälsomässiga förutsättningar finns risken att solidariteten med per-
soner med sjukdom och funktionsnedsättning eller andra individer 
som inte lever upp till samhällets normer minskar. Det kan också 
medföra att vi börjar söka ”teknologiska” lösningar på uppgiften att 
skapa ett samhälle med lika möjligheter (genetisk solutionism), och 
att man förbiser att möjligheterna till ett gott liv i de flesta fall inte 
endast avgörs av vilka diagnoser man har, utan ofta i lika hög grad av 
faktorer som attityder till personer med sjukdom och funktionsned-
sättning och det stöd som samhället erbjuder dessa personer.  

Dessa frågor är i sig inte unika för genredigering, utan kan väckas 
även av andra metoder som syftar till göra det möjligt för föräldrar 
att få barn utan vissa genotyper, såsom PGT och mitokondriebyte. 
Ärftlig genredigering är dock inte begränsad till de genvarianter som 
redan finns i de blivande föräldrarnas (och, vid mitokondriebyte, ägg-
donatorns) genom, eller av att tillgången på embryon begränsar an-
talet genvarianter som kan hanteras. Det gör att ärftlig genredigering 
på människa i högre grad än andra metoder väcker frågan om det går 
att begränsa användningen till tillämpningar där den förväntade nyttan 
överväger riskerna (ur ett individ- och samhällsperspektiv), eller om 
det finns en risk för ett ”sluttande plan” där kriterierna successivt 
utvidgas till att omfatta även icke önskvärda tillämpningar.  

En viktig fråga handlar om möjligheten att använda ärftlig gen-
redigering för att åstadkomma genetiska förbättringar hos barnet. 
Sådana ingrepp skulle som konstaterats i princip kunna motiveras 
utifrån det blivande barnets (och framtida generationers) bästa. Det 

 
96 Se Smer 2006, s. 25. 



Etisk analys Smer 2022:1 

176 

gäller i synnerhet förändringar som ger förutsättningar för bättre 
hälsa. Samtidigt innebär genredigering för att åstadkomma genetiska 
förbättringar betydande samhällsrisker. Det handlar om risken för 
ökad ojämlikhet (genetiska klassklyftor), normförskjutningar och 
minskad tolerans mot det ”icke-perfekta” och i slutändan ett ifråga-
sättande av varje människas lika värde och rätt att existera och respek-
teras som den hon är.  

I dag är kunskapsluckorna på detta område betydande och det är 
för tidigt att säga om det kommer att gå att åstadkomma genetiska 
förbättringar på ett säkert sätt. Vad som är klart är att eventuella till-
lämpningar sannolikt ligger längre fram i tiden. Eftersom det kan vara 
omöjligt eller svårt att vända tillbaka en negativ utveckling, kan de 
potentiella samhällsriskerna likväl inte ignoreras. Omfattningen av 
dessa risker är till stor del oklar.97 En viktig fråga blir därför hur sam-
hället ska hantera den osäkerhet som finns. Smers uppfattning är att 
vid beslut som kan påverka grundläggande samhällsvärden och där stor 
kunskapsosäkerhet råder måste grundinställningen vara försiktighet. 
Ärftlig genredigering på människa bör enligt rådet endast övervägas 
i fall och under betingelser där det finns mycket goda skäl att anta 
det inte kommer att leda till en utveckling mot ökade sociala klyftor, 
ökad utsatthet för sårbara grupper eller hot mot människovärdet. 

Ärftlig genredigering skulle kunna användas för att förändra ett 
blivande barns gener på ett sätt som begränsar barnets autonomi eller 
försämrar dess livschanser. Tekniken väcker därför frågan om för-
äldrars reproduktiva bestämmanderätt i förhållande till samhällets 
ansvar att skydda dem som inte själva kan tillvarata sina intressen 
mot att instrumentaliseras eller bli föremål för skadliga ingrepp, och 
i vilken omfattning detta ansvar omfattar även framtida generatio-
ner. Smer anser inte att rätten till reproduktiv autonomi innebär 
någon oinskränkt rätt att besluta över blivande barns genetiska för-
utsättningar. I dessa fall måste principen om barnets bästa vara över-
ordnad. Eventuella förändringar som genomförs måste alltid utgå 
från och kunna antas främja det blivande barnets intresse. 

Sammantaget innebär detta att ärftlig genredigering på människa 
väcker viktiga frågor om behovet av och möjligheten till gränsdrag-
ning mellan etiskt acceptabla och icke acceptabla tillämpningar som 
enligt Smer behöver besvaras innan ett eventuellt framtida beslut om 
att öppna upp för vissa tillämpningar fattas. Det handlar om vilka grän-

 
97 Det handlar om kunskapsrisker snarare än om utfallsrisker. 
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ser som är begreppsligt eller logiskt möjliga att dra – om det exem-
pelvis går att dra en linje mellan vad som är hälsorelaterade förbätt-
ringar och vad som inte är det. Det handlar vidare om möjligheten 
att dra en etiskt hållbar gräns, det vill säga en gräns där det går att moti-
vera varför tillämpningar på den ena sidan bör vara tillåtna men inte 
tillämpningar på den andra.98 Slutligen handlar det om vad som är 
juridiskt möjligt utifrån krav på förutsebarhet, rättssäkerhet med mera.  

Ärftlig genredigering på människa ställer precis som somatisk 
genredigering grundläggande frågor om vilka personer vi vill vara 
och vilket samhälle vi vill leva i, liksom hur vi ska hantera den osäker-
het som finns – det vill säga vilka kunskapsrisker vi är beredda att ta 
för att uppnå olika tänkbara mål. Eftersom ärftlig genredigering rör 
icke existerande personer tillkommer dessutom frågor som rör auto-
nomi och vårt ansvar för kommande generationer. Det är enligt Smer 
viktigt att fortsätta diskussionen kring dessa frågor som en del i en 
vidare samhällsdebatt kring genredigeringsteknikens möjligheter och 
risker. 

 

Slutsatser i korthet 

• Smer menar att två krav måste vara uppfyllda för att de medi-
cinska riskerna vid ärftlig genredigering på människa ska kunna 
anses godtagbara: 

     – En nödvändig förutsättning för att överväga att tillåta ärftlig 
genredigering på människa är att det finns tillförlitliga pre-
kliniska data som ger belägg för att det går att göra precisa 
genförändringar i den mänskliga arvslinjen på ett säkert sätt 
utan icke avsedda förändringar.  

     – För varje avsedd förändring måste det sammantagna kun-
skapsläget ge belägg för att förändringen ger den avsedda effek-
ten och inte riskerar att leda till andra, icke önskvärda effek-
ter för det blivande barnet på grund av att den aktuella genen 
kan ha andra funktioner i kroppen. 

• Om de medicinska kraven är uppfyllda är ett argument för att 
tillåta kliniska studier och i förlängningen behandlingar enligt 
Smer att det kan ge ökade förutsättningar för föräldraskap för 
blivande föräldrar som i dag saknar eller har begränsade möj-

 
98 För en utförlig diskussion kring möjligheten att dra hållbara (etiska) gränser mellan olika 
tillämpningar av genrenredigering, se Evans 2020. 
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ligheter att få genetiskt besläktade barn eller genetiskt besläk-
tade barn utan allvarlig sjukdom. Argumentet väger enligt 
Smer tyngre ju allvarligare tillstånd det blivande barnet riske-
rar drabbas av och ju färre alternativ som finns tillgängliga.  

• Vid ett ställningstagande till huruvida ärftlig genredigering på 
människa bör tillåtas, och i så fall vilka tillämpningar, behöver 
enligt Smer även andra aspekter än medicinsk säkerhet och 
blivande föräldrars reproduktiva intressen beaktas. Ärftlig gen-
redigering på människa bör enligt Smer endast övervägas i fall 
och under betingelser där det finns mycket goda skäl att anta 
det inte kommer att leda till en utveckling mot ökade sociala 
klyftor, ökad utsatthet för sårbara grupper eller hot mot män-
niskovärdet. 

• Smer anser inte att rätten till reproduktiv autonomi innebär 
någon oinskränkt rätt att besluta över blivande barns genetiska 
förutsättningar. I dessa fall måste principen om barnets bästa 
vara överordnad. Eventuella förändringar som genomförs måste 
alltid utgå från och kunna förväntas främja det blivande barnets 
intresse. 

• Sammantaget innebär det att ärftlig genredigering på människa 
väcker viktiga frågor om behovet av och möjligheten till gräns-
dragning mellan etiskt acceptabla och icke acceptabla tillämp-
ningar som enligt Smer behöver besvaras innan ett eventuellt 
framtida beslut om att öppna upp för vissa tillämpningar fattas. 
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8 Från forskning till introduktion 
i hälso- och sjukvården  

I dag vet vi inte med säkerhet hur processen från forskning och 
utveckling till introduktion av behandlingar som baseras på den nya 
genredigeringstekniken kommer att se ut. Det står dock klart att det 
kan komma att ställas krav på anpassningar av denna process. 

När det gäller forskning på somatiska tillämpningar av genredi-
gering kommer sannolikt forskningsfasen se annorlunda ut jämfört 
med traditionella läkemedelsstudier. Det kommer även att finnas 
behov av långa uppföljningar av patienter som behandlats inom kliniska 
studier och inom ramen för klinisk behandling. 

Den nya tekniken väcker även organisatoriska frågor om införande, 
tillgänglighet och kostnader som innefattar etiska dimensioner.  

Detta kapitel ger en kortfattad beskrivning av hur olika steg i 
kedjan från forskning till introduktion i hälso- och sjukvården ser ut 
i dag, och lyfter fram vissa aspekter som kan behöva anpassas för 
genredigeringstekniken och dess framtida tillämpningar.  

8.1 Den forskningsetiska prövningen i Sverige 

Grundläggande för etikprövningen i Sverige avseende forskning på 
människor är att forskning bara får godkännas om den kan utföras 
med respekt för människovärdet och att mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter alltid ska beaktas vid etikprövningen. Som 
framgått i kapitel 4 gäller vid forskning på nya behandlingar baserade 
på somatisk genredigering liksom vid all annan forskning på män-
niska att forskningspersonen ska ha lämnat sitt informerade samtycke 
och att det vid etikprövning bedömts att de risker som forskningen 
kan medföra för forskningspersoners hälsa, säkerhet och personliga 
integritet uppvägs av det vetenskapliga värdet. 



Från forskning till introduktion i hälso- och sjukvården  Smer 2022:1 

180 

Forskning får enligt etikprövningslagen bara godkännas om den 
kan utföras med respekt för människovärdet. Den bild Smer har av 
rådande praxis är att fokus i prövningen ligger på forskningsperso-
nernas människovärde och skyddet mot otillbörlig instrumentaliser-
ing av individen.1 Det finns dock stöd i förarbetena till lagen för att 
i bedömningen i högre grad beakta konsekvenserna för människo-
värdet i stort och hur forskningen kan påverka kommande genera-
tioner.2 

All preklinisk forskning med genredigeringsteknik etikprövas 
inte. Studier på biologiskt material som har tagits från en levande eller 
avliden människa och kan härledas till denna människa, ska etik-
prövas medan annan forskning på celler faller utanför. Dessa studier 
kan dock bli föremål för djuretisk prövning. I rådets beredning och 
diskussion med olika experter har det framgått att forskningsprojekt 
som omfattar genredigering på människa och mänskliga embryon 
kan behöva granskas av organ med särskild kompetens inom om-
rådet. I Storbritannien kräver all forskning på mänskliga embryon, 
utöver etiktillstånd, en särskild licens från Human Fertilisation and 
Embryology Authority. I Sverige finns ingen särskild instans som 
gör etikprövning vad gäller avancerade cell- och genterapier. Det finns 
heller ingen instans som har ett specifikt uppdrag att följa utveck-
lingen på fältet vad gäller genteknik på människa.3  

8.2 Prioriteringar, hälsoekonomiska bedömningar 
och betalningsmodeller 

8.2.1 Prioriteringsplattformen 

Godkännande av läkemedel för avancerad terapi, inklusive läkemedel 
för genterapi, sker i dag genom en central procedur för bedömning 
av produkternas säkerhet och effekt på EU-nivå. Ansökningarna görs 
till EMA och det är sedan EU-kommissionen som godkänner dem 
för marknadsföring.  

 
1 Det vill säga kravet att de risker för deltagarnas hälsa, säkerhet och personliga integritet som 
forskningen är förenad med uppvägs av forskningens vetenskapliga värde. 
2 Prop. 2002/03:50, s. 98 resp. 103. 
3 Gentekniknämnden har att i uppdrag att följa utvecklingen inom genteknikfältet, men inte 
specifikt att följa upp framtida tillämpningar på människa. Inom ramen för sitt uppdrag och 
gällande regelverk har de att bedöma kliniska läkemedelsprövningar utifrån ett miljö- och 
säkerhetsriskperspektiv. Smer har ett uppdrag att följa utvecklingen vad gäller användning av 
genteknik på människa, vid sidan om många andra fält. 
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Att ett läkemedel godkänts på EU-nivå innebär inte att svenska 
patienter per automatik får tillgång till det. Eftersom resurserna i 
hälso- och sjukvården är begränsade sker inför ett eventuellt införande 
i den offentligfinansierade vården en prioriteringsetisk bedömning 
utifrån den plattform för prioriteringar i hälso- och sjukvården som 
riksdagen antagit4, och som bygger på tre hierarkiskt ordnade principer: 

– människovärdesprincipen, alla människor har lika värde och samma 
rätt till sjukvård oberoende av personliga egenskaper och funk-
tioner i samhället, 

– behovs- och solidaritetsprincipen, resurserna bör fördelas efter 
behov, 

– kostnadseffektivitetsprincipen, vid val mellan olika verksamheter 
eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt, 
mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet, eftersträvas. 

Principerna innebär bland annat att det medicinska behovet och inte 
betalningsförmågan ska styra. Inte heller ska vad samhället tjänar på 
olika insatser i hälso- och sjukvården, det vill säga insatsernas på-
verkan på produktivitet och konsumtion, avgöra vem som får vilken 
vård, vem som får vänta och vem som blir utan. 

8.2.2 Hälsoekonomisk bedömning av genterapeutiska 
behandlingsmetoder 

Ett viktigt underlag fört prioriteringsbeslut är hälsoekonomiska ut-
värderingar, som värderar nyttan av behandlingar i förhållande till kost-
naderna, vanligtvis angiven i kostnad per vunnet kvalitetsjusterat 
levnadsår, QALY. De hälsoekonomiska bedömningar som ligger till 
grund för NT-rådets rekommendationer (se nedan) utförs av Tand-
vårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).  

Behandlingar baserade på genredigering kan liksom andra gentera-
peutiska behandlingar förväntas bli mycket dyra. Det gör det viktigt 
att noggrant kunna utvärdera hälsovinsterna i förhållande till kost-
naderna, för att säkerställa att nyttan motiverar de höga kostnaderna. 
Samtidigt finns det en rad särskilda problem kopplande till hälso-
ekonomiska bedömningar och betalning vad gäller behandlingar base-

 
4 Prop. 1996/97:60. 
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rade på genredigering och andra genterapeutiska behandlingar. När 
det gäller den hälsoekonomiska bedömningen är ett problem hur man 
ska kunna fånga värdet av behandlingen när det saknas evidens för 
hur stor hälsovinsten blir, till exempel i jämförelse med eventuella 
behandlingsalternativ. Nyttan av de genterapeutiska behandlingarna 
fastställs som regel i kliniska prövningar med ett fåtal patienter med 
varje sjukdom, vilket innebär att det är svårt att fastställa hur effek-
tiva behandlingarna faktiskt är. Den hälsoekonomiska bedömningen 
kompliceras också av det faktum att genterapier ofta är engångs-
behandlingar där man i dag inte alltid vet hur länge effekten kommer 
att hålla i sig.5  

TLV har på regeringens uppdrag nyligen utrett frågan om hälso-
ekonomiska metoder för precisionsmedicin och möjliga betalnings-
modeller för läkemedel för avancerad terapi.6 I sin rapport diskuterar 
myndigheten olika sätt att hantera den osäkerhet som finns i be-
dömningarna. Ett sätt vore att vänta med att subventionera eller 
rekommendera en sådan ny behandling till dess att det finns belägg 
för att metoden har effekt, när osäkerheten om till exempel hälso-
vinsten är stor. Konsekvenserna för patienterna av att vänta med 
behandling skiljer sig dock åt mellan sjukdomar. Vid vissa monogena 
sjukdomar upplever patienten exempelvis en snabb och dramatisk 
försämring av hälsan utan behandling. Enligt TLV bör det övervägas 
om de långsiktiga hälsoeffekterna av att vänta med behandling bör 
spela roll för hur stor osäkerhet som accepteras: att en större osäker-
het accepteras om tillståndet är sådant att patienternas hälsa allvarligt 
och permanent försämras på ett irreversibelt sätt om behandling inte 
sätts in. TLV avser att fortsätta utreda detta, och utveckla ett mått 
som kvantifierar hälsoförlusten för patienten av att vänta med be-
handling.7 

En annan svårighet vid hälsoekonomiska utvärderingar av engångs-
behandlingar är att kostnadseffektiviteten blir högre ju fler år kost-
naden slås ut på. Detta gör att behandlingar på yngre patienter över-
lag kan framstå som mer kostnadseffektiva. Ålder är dock en faktor 

 
5 Det kan finnas ytterligare utmaningar när det gäller bedömningen, exempelvis om det hand-
lar om produkter som används i kombinationer eller som en del i en behandlingskedja. För en 
utförlig genomgång av problemen och svårigheterna med hälsoekonomisk värdering och pris-
sättning av läkemedel för genterapi och andra läkemedel för avancerad terapi, se TLV 2021. 
6 TLV 2021. 
7 TLV 2021, s. 10. 
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som enligt prioriteringsplattformens människovärdesprincip inte 
ska spela någon roll vid prioriteringar.  

8.2.3 Pris och betalningsmodeller 

Om kostnaden för läkemedlet anses för hög för att regionerna ska 
vilja betala för det kan NT-rådet (se nedan) initiera en förhandling 
med företaget med målsättningen att erhålla villkor för regionerna 
som gör att behandlingen kan bedömas som kostnadseffektiv och 
ges rekommendation från rådet.  

Förhandlingarna kan handla om prisnivåer men också om betal-
ningsmodeller. Det vanliga sättet att betala för läkemedel är att varje 
förpackning har ett konstant pris. Om betalaren (det offentliga) och 
läkemedelsföretaget inte är överens om vad som är en rimlig kost-
nad, utifrån aktuell kunskap om läkemedlets nytta, kan det emeller-
tid uppstå ett behov av alternativa betalningsmodeller som kan göra 
behandlingen tillgänglig under bestämda villkor. Betalningen kan ex-
empelvis variera beroende på hälsoutfall, användningsområde, inköpt 
volym eller något annat. 

Vad gäller betalningen kan genterapier och andra behandlingar 
med höga engångskostnader skapa särskilda problem. Över tid kan 
sådana behandlingar vara mycket kostnadseffektiva, men de innebär 
en hög initial kostnad som gör att regionerna kan få svårt att finan-
siera dem, särskilt om det skulle introduceras behandlingar mot van-
ligt förekommande sjukdomar. 

Engångsbehandlingar som ges med förhoppning om långvarig, 
kanske livslång effekt innebär också ett risktagande för vårdgivaren, 
som inte kan avbryta en verkningslös behandling och slippa fortsatta 
kostnader. Osäkerheten kan göra att vårdgivaren avstår från behand-
lingar som skulle kunna vara till stor nytta för vissa patienter. Betal-
ningsmodeller som innebär att betalaren endast betalar för den fak-
tiska hälsovinsten skulle kunna lösa detta problem, men det kan 
enligt TLV vara svårt att få sådana modeller att fungera i praktiken.8 
TLV anser likväl att nästa steg bör vara att i ett antal konkreta situa-
tioner ta fram förslag på betalningsmodeller och avtalskonstruktion 

 
8 TLV 2021, s. 36. 
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som har potential att hantera utmaningar med läkemedel för avan-
cerad terapi.9 

8.3 Jämlik tillgång  

En statlig utredning har konstaterat att det finns en tydlig ojämlik 
tillgång på läkemedel i Sverige, både geografisk och socioekonomisk.10 
Som konstaterats förväntas behandlingar baserade på genredigering 
kunna bli mycket dyra. Läkemedel som är mycket dyra kan ha stor 
budgetpåverkan för den enskilda regionen (eller enskilda kliniker om 
budgetansvaret är delegerat). Det kan i sin tur påverka olika regioners 
benägenhet att introducera läkemedlen och därmed patienternas 
tillgång till läkemedlen, vilket riskerar att ge en ojämlik tillgång till 
läkemedel över landet.11 

För att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig an-
vändning av nya läkemedel över hela landet och för att nya behand-
lingar ska introduceras utan onödiga dröjsmål finns sedan en tid en 
nationell process för ordnat införande där alla Sveriges regioner sam-
verkar genom NT-rådet, som utser vilka läkemedel som ingår i natio-
nell samverkan och ger rekommendationer om hur de ska användas.  

Vårdanalys har i en utvärdering från 2017 konstaterat att ordnat 
införande kan bidra till en mer jämlik läkemedelsanvändning genom 
nationella rekommendationer och avtal. Samtidigt konstaterar myn-
digheten att introduktionen i de dåvarande landstingen i vissa fall har 
dragit ut på tiden och regionala skillnader kvarstått trots ordnat in-
förande och en nationell rekommendation till (de dåvarande) lands-
tingen att använda ett läkemedel. Ur patientens perspektiv är det en-
ligt Vårdanalys problematiskt att tillgången till nya läkemedel kan 
variera i landet. 12  

En statlig utredning har vidare pekat på att det finns en ovisshet 
när det gäller produkter som omfattas av ordnat införande vad gäller 
när, och ibland även om, en nationell rekommendation och priori-
tering kommer att utfärdas. Att en rekommendation uteblir eller hand-
läggningstiden blir lång kan också få allvarliga konsekvenser för patien-
terna och för samhället i stort. Vissa regioner kan börja använda 

 
9 TLV 2021, s. 147. 
10 SOU 2017:87, kapitel 7. 
11 SOU 2017:87 s. 276 
12 Vårdanalys 2017, s. 9. 
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produkter utan att invänta NT-rådets utlåtande, vilket kan innebära 
att läkemedel används fast de inte är att bedöma som kostnadseffek-
tiva. I andra fall kan en utdragen handläggning innebära att regio-
nerna avstår från att behandla patienter med viktiga läkemedel.13  

Vårdanalys konstaterar att även för läkemedel som genomgått 
ordnat införande ses skillnader i användningen mellan befolknings-
grupper med olika utbildningsnivå. Det indikerar att ordnat införande 
inte helt avhjälper denna typ av ojämlikhet.14 

8.4 Etisk bedömning vid introduktion 
av nya metoder i vården 

Sverige har till skillnad från många länder krav på att en ny diagnos- 
eller behandlingsmetod som kan ha betydelse för människovärde 
och integritet ska bedömas från individ- och samhällsetiska aspekter 
innan den börjar tillämpas (5 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen). 
Bestämmelsen infördes i lagen 2010. 

Ansvaret för att genomföra den etiska bedömningen ligger på 
vårdgivaren. Regeringen konstaterar i förarbetena att vårdgivaren i 
vissa fall kan komma fram till bedömningen att en viss metod hotar 
grundläggande etiska värden. Vårdgivaren bör då ha möjlighet att ta 
hjälp av ett organ på nationell nivå för en fördjupad etisk analys. 
Enligt förarbetena är det Statens medicinsk-etiska råd (Smer) som 
bör ha det huvudsakliga ansvaret på nationell nivå för att sådana nya 
diagnos- och behandlingsmetoder som av sjukvårdshuvudmannen har 
ansetts tveksamma ur etisk synpunkt blir föremål för en fördjupad 
etisk analys.15 

I en uppföljning från Socialutskottet 2013 konstaterades att de 
dåvarande landstingen endast vid några enstaka tillfällen hade vänt 
sig till Smer för vägledning. Smer uppgav att man inte heller hade 
fått de resurser uppdraget skulle kräva.16  

En statlig utredning konstaterade 2017 att bestämmelsen i hälso- 
och sjukvårdslagen upplevs som oklar och fått begränsat genomslag. 
Utredningen konstaterade vidare att den organisatoriska strukturen 
och därmed förutsättningarna för en god prövning var mycket varie-

 
13 SOU 2018:89, s. 347.  
14 Vårdanalys 2017, s. 177. 
15 Prop. 2009/10:83, s. 29 ff. 
16 Socialutskottet 2013/14:RFR1, s. 57. 
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rande i landet. Många av de dåvarande landstingen hade regionala 
metod- eller HTA-råd, men i närmare hälften av landstingen sak-
nades processer för att utvärdera nya metoder.17 Utredningen före-
slog att det införs krav på att vårdgivaren ska inrätta särskilda organ 
för etiska analyser enligt 5 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen, samt 
att det ska finnas en nationell nivå dit vårdgivare kan vända sig för 
fördjupad analys och bedömning på nationell nivå. Utredningens för-
slag i denna del har hittills inte föranlett några åtgärder från regeringen. 

 
17 SOU 2017:104, s. 410. 
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9 Ställningstaganden 
och rekommendationer 

I detta kapitel presenteras rådets ställningstaganden samt rekom-
mendationer avseende insatser som behöver komma till stånd för att 
säkerställa en ansvarsfull användning av genredigeringstekniken i 
framtiden. Rekommendationerna bygger på rådets beredning, etiska 
analys och diskussioner med experter, både nationella och interna-
tionella, patientföreningar och ungdomar. 

Som framgår av rådets analys aktualiserar genredigering på män-
niska grundläggande etiska frågor som bland annat rör hälsa och väl-
befinnande, autonomi, jämlikhet, solidaritet, människovärde och män-
niskosyn. Syftet med rådets rekommendationer är tvådelat: att å ena 
sidan skapa goda förutsättningar för att kunna tillvarata genrediger-
ingsteknikens potential att bidra till människors hälsa, funktionsför-
måga och livskvalitet, och att å andra sidan hantera de potentiella och 
delvis svåröverblickbara risker för enskilda individer, särskilda grupper 
och samhället i stort som tekniken kan medföra och som identifie-
rats i rådets analys. 

Regeringen har uttryckt som mål att Sverige ska vara en ledande 
life science-nation och ett föregångsland när det gäller att införa pre-
cisionsmedicin och avancerade terapier i hälso- och sjukvården. Smer 
menar att en förutsättning för att uppnå detta mål är att de etiska 
frågeställningarna blir en integrerad del i detta arbete. De etiska vär-
dena och den etiska analysen måste vara utgångspunkten för de fram-
tida strategier som läggs fram och de beslut som måste fattas.  
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9.1 Förbudet mot genetiska förändringar 
i arvslinjen bör kvarstå 

En nödvändig förutsättning för att överväga att tillåta ärftlig gen-
redigering på människa är enligt Smer att det finns tillförlitliga pre-
kliniska data som ger belägg för att det går att göra precisa genför-
ändringar i den mänskliga arvslinjen på ett säkert sätt utan icke avsedda 
förändringar. Trots de betydande framsteg som gjorts det senaste decen-
niet när det gäller att kunna genomföra precisa förändringar i genomet, 
inklusive i embryon, är detta krav enligt Smers bedömning inte upp-
fyllt i dag. Det nuvarande förbudet mot försök eller behandlingar 
som leder till genetiska förändringar som kan gå i arv hos människa 
bör därför enligt Smer kvarstå.  

9.2 Ett tillfälligt stopp för somatisk genredigering 
utanför hälso- och sjukvården bör införas 

Behandlingar som baseras på somatisk genredigering kan komma att 
erbjudas utanför hälso- och sjukvården för att förbättra egenskaper 
utan medicinsk indikation. Genredigering för att förbättra egenskaper 
utan medicinskt syfte kan innebära särskilda samhällsrisker när det 
gäller ökade klyftor, minskad tolerans och hot mot människovärdet. 
Samtidigt finns brister i regleringen till skydd för den enskilde mot 
att utsättas för otillbörliga risker. Om genredigering börjar användas 
för kontroversiella ändamål eller på ett sätt så att personer kommer 
till skada finns dessutom risk att förtroendet för tekniken skadas och 
att angelägna tillämpningar motverkas eller fördröjs. Mot den bak-
grunden menar Smer att metoder för att förbättra egenskaper utan 
medicinskt syfte inte bör användas innan vi som samhälle tagit ställ-
ning till om och i vilka situationer somatisk genredigering ska kunna 
användas där medicinskt syfte saknas. Smer anser därför att ett för-
bud mot behandlingar baserade på somatisk genredigering utanför 
hälso- och sjukvården bör införas till dess att dessa frågor utretts.  
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9.3 En utredning bör skyndsamt tillsättas med 
uppgift att se över regleringen av genredigering 
på människa 

Det är över 20 år sedan kommittén om genetisk integritet tillsattes. 
Som framgått av denna rapport har det sedan dess skett en omväl-
vande teknologisk utveckling. I dag är möjligheterna att göra riktade 
förändringar i genomet helt andra än vad de var vid millennieskiftet 
och metoderna fortsätter att utvecklas i snabb takt. Den teknologiska 
utvecklingen har aktualiserat behovet av en ny översyn av gällande 
regelverk och en fördjupad beredning av vilka värden som ska vara 
styrande för regleringen framöver. Det behöver tas ett samlat grepp 
på frågan om behandlingar som bygger på den nya genredigerings-
tekniken, såväl inom som utanför hälso- och sjukvården. Det är av 
stor vikt att ha en reglering på plats för att hantera de etiska frågorna 
och skapa goda förutsättningar för att tekniken ska kunna komma 
patienter till gagn. 

Smer föreslår därför att en utredning skyndsamt tillsätts i syfte 
att belysa dessa frågor och ge förslag på framtida reglering avseende 
genredigering på människa. En parlamentarisk utredning bör över-
vägas med hänsyn till frågans komplexitet och betydelse för framtida 
generationer. Två frågor för utredningen som Smer särskilt vill lyfta 
fram är tillämpningar av somatisk genredigering utanför hälso- och 
sjukvården samt framtida tillämpningar av ärftlig genredigering.  

9.3.1 Tillämpningar av somatisk genredigering på människa 
utanför hälso- och sjukvården 

Behandlingar som baseras på somatisk genredigering kan komma att 
erbjudas utanför hälso- och sjukvården för att förbättra egenskaper 
utan medicinsk indikation. Det kan vara behandlingar som ursprung-
ligen utvecklats för medicinska ändamål (dubbel användning) eller 
behandlingar som tagits fram direkt för att förbättra olika mentala 
eller fysiska egenskaper. 

Risken för icke avsedda skadliga effekter kan vara större vid gen-
redigering i syfte att förbättra egenskaper än vid ingrepp som syftar 
till att ”korrigera” sjukdomsorsakande mutationer). För somatisk 
genredigering utanför hälso- och sjukvården som inte utgör estetiska 
behandlingar saknas i dag särskild reglering till skydd för den enskilde 



Ställningstaganden och rekommendationer Smer 2022:1 

190 

mot att utsättas för otillbörliga medicinska risker och för samhället 
mot att drabbas av kostnader i samband med patientskador (se av-
snitt 4.1.8).  

Genredigering för att förbättra egenskaper utan medicinskt syfte 
kan därtill innebära särskilda samhällsrisker när det gäller ökade klyf-
tor, minskad tolerans och hot mot människovärdet. Då det är svårt att 
bedöma omfattningen av dessa risker, är en viktig etisk fråga vilka 
kunskapsrisker vi är beredda att ta för att uppnå olika tänkbara nyttor 
för individ och samhälle.  

Smer menar att stor vikt måste läggas vid de potentiella risker för 
människovärde och andra grundläggande samhällsvärden som soma-
tisk genredigering för att förbättra egenskaper utan medicinskt syfte 
medför. Rådet menar att en utredning bör se över vad som bör gälla 
för tillämpningar av somatisk genredigering utanför hälso- och sjuk-
vården. Frågor som bör övervägas är: 

– Vilken potentiell nytta och vilka risker kan somatisk genrediger-
ing för att förbättra egenskaper utan medicinskt syfte medföra, 
ur ett individ- respektive samhällsperspektiv, för olika typer av 
behandlingar och i olika sammanhang? 

– Ska det vara tillåtet att använda tekniken utanför hälso- och sjuk-
vården och, om så, vilka tillämpningar bör vara tillåtna? 

– En gräns mellan tillåtna och icke tillåtna behandlingar kan behöva 
dras. Var går denna gräns?  

– Vilka krav bör ställas på den som tillhandahåller behandlingar utan-
för hälso- och sjukvården vad gäller exempelvis kompetens, infor-
mation, försäkringar? 

– Vilka övriga villkor bör vara uppfyllda, exempelvis för att inte 
behandlingar för att förbättra egenskaper utan medicinskt syfte 
ska riskera att leda till ökad ojämlikhet? 

9.3.2 Framtida tillämpningar av ärftlig genredigering 

En nödvändig förutsättning för att överväga att tillåta försök med 
ärftlig genredigering på människa är enligt Smer att det finns tillför-
litliga prekliniska data som ger belägg för att det går att göra precisa 
genförändringar i den mänskliga arvslinjen på ett säkert sätt utan icke 
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avsedda förändringar. Detta krav är enligt Smers bedömning inte upp-
fyllt i dag.  

Det senaste decenniets teknikutveckling på genredigeringsområ-
det har varit intensiv, och det är inte osannolikt att det inom en inte 
avlägsen framtid kommer att finnas prekliniska data som ger belägg 
för att genredigering – så långt det är möjligt att fastställa på pre-
klinisk nivå – kan genomföras hos mänskliga celler i arvslinjen på ett 
sätt som uppfyller rimliga säkerhetskrav. I ett sådant läge kan det upp-
stå ett starkt tryck att gå vidare och inleda kliniska försök för vissa 
tillämpningar. Ett argument för att i det läget tillåta kliniska studier 
och i förlängningen behandlingar är enligt Smer att det kan ge ökade 
förutsättningar för föräldraskap för blivande föräldrar som i dag sak-
nar eller har begränsade möjligheter att få genetiskt besläktade barn 
eller genetiskt besläktade barn utan allvarlig sjukdom. Vid ett ställ-
ningstagande till huruvida ärftlig genredigering bör tillåtas, och i så 
fall vilka tillämpningar, behöver emellertid enligt Smer andra aspek-
ter än medicinsk säkerhet och blivande föräldrars reproduktiva intres-
sen beaktas. Ärftlig genredigering på människa väcker en rad frågor 
kring människosyn, solidaritet, tolerans, självbestämmande, jämlikhet 
och vårt ansvar för kommande generationer. Dessa frågor aktuali-
serar i sin tur viktiga frågor om behovet av och möjligheten att dra 
en logiskt, etiskt och juridiskt hållbar gräns mellan etiskt acceptabla och 
icke acceptabla tillämpningar som behöver besvaras innan ett even-
tuellt framtida beslut om att tillåta vissa typer av tillämpningar fattas. 

Frågorna kräver en grundlig etisk analys och en bred diskussion i 
samhället. För att Sverige ska vara väl förberett den dag då genför-
ändringar i arvslinjen bedöms som säkra, behöver vi fortsätta att dis-
kutera och utreda om och under vilka omständigheter tillämpningar 
av ärftlig genredigering på människa är etiskt acceptabla. Smer menar 
att den föreslagna utredningen bör bereda och ta ställning till dessa 
frågor.  

9.4 Etikens ställning i processen från grundforskning 
till tillämpning bör stärkas 

När nya behandlingsmetoder utvecklas och introduceras finns ett 
behov av att uppmärksamma de vidare samhällskonsekvenserna på 
ett sätt som inte alltid sker i dag. Det gäller inte minst genredigering, 
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eftersom en del metoder som syftar till att behandla eller förebygga 
sjukdom kan bli möjliga att använda även för att förbättra egenskaper 
utan medicinskt syfte, något som innebär särskilda etiska risker.  

För att vi ska kunna tillvarata genredigeringsteknikens potential, 
samtidigt som risken för icke önskvärda konsekvenser för den enskilde 
och samhället minimeras, måste de etiska frågorna uppmärksammas 
i varje steg från forskning och utveckling till tillämpning på och utan-
för klinik. Smers bedömning är att det finns ett behov av insatser för 
att stärka etikens ställning i denna process. 

Åtgärder bör också vidtas för att skapa en samlad bild av den forsk-
ning kring genredigering som pågår såväl nationellt som internatio-
nellt i syfte att fånga upp sådan forskning som kan behöva fördjupad 
diskussion ur ett samhällsetiskt perspektiv.  

9.4.1 Utveckla etikprövningen av forskningsprojekt 
som omfattar genredigering 

Fokus i den riskbedömning som görs vid den forskningsetiska pröv-
ningen ligger på riskerna för forskningspersonerna och huruvida 
dessa risker uppvägs av forskningens vetenskapliga värde. Smer anser 
att det finns skäl att vid etikprövning av forskning om genredigering, 
i högre grad än i dag även beakta de vidare samhällskonsekvenserna 
vid riskbedömningen och hur forskningen kan komma att påverka 
kommande generationer, eftersom sådan forskning kan få långtgå-
ende konsekvenser för samhället. 

För att kunna bedöma risker av detta slag bör de vetenskapliga 
ledamöter som deltar i bedömning och beslut ha specialistkunskap 
inom genetik och det forskningsområde som ansökan avser. Det bör 
också säkerställas att det bland ledamöterna som ska bedöma denna 
typ av forskning finns jurister och etiker med grundläggande kun-
skaper kompetens i genetik. En möjlighet som bör övervägas är att 
centralisera bedömningarna till en avdelning inom Etikprövnings-
myndigheten. Detta skulle skapa en samlad kompetens och kontinui-
tet. Förslagens genomförande kräver ändringar i nuvarande regelverk.  
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9.4.2 Stimulera till etisk reflektion tidigt under 
forskningsprocessen  

Forskare är den grupp i samhället som först kommer i kontakt med 
ny kunskap och nya teknologier. Denna unika position ger forskare 
ett särskilt ansvar att göra allmänhet och beslutsfattare medvetna om 
vilka etiska frågor som utvecklingen ger upphov till och risken att 
kunskapen kan användas på sätt som leder till negativa konsekvenser 
för enskilda, särskilda grupper eller samhället i stort. Detta för att 
samhället i tid ska kunna hantera de risker som kan finnas.  

Etikprövningen är ett naturligt tillfälle för forskare att reflektera 
över etiska frågor som forskningen ger upphov till. Delar av den pre-
kliniska forskningen faller dock utanför den forskningsetiska pröv-
ningen. Den etiska reflektionen behöver dessutom starta redan när 
idéer om framtida forskningsprojekt tar form. Smer anser därför att 
forskare i större utsträckning än i dag behöver stimuleras till reflek-
tion över vilka etiska frågor som ny kunskap och nya metoder kan 
väcka. Forskningshuvudmännen bör exempelvis anordna obligatorisk 
kontinuerlig utbildning om etik, inklusive forskningsetiska riktlinjer 
och regelverk, för alla forskare. Forskningsfinansiärerna kan genom 
krav på analys av etiska frågor i ansökningar om forskningsmedel 
stimulera etisk reflektion både bland forskare och i den egna verk-
samheten.1 

9.4.3 Skapa ett register för forskningsansökningar 
som gäller genredigering 

Rapportering av forskningsprojekt som rör alla former av genredi-
gering, inklusive grundforskning och preklinisk forskning, bör göras 
till ett nationellt register. Detta för att skapa en samlad bild av ut-
vecklingen inom forskningsområdet för berörda myndigheter och 
organ. Sverige bör även samverka och stödja WHO:s planer på att 
utvidga Human Genome Editing (HGE) Registry till att även om-
fatta grundforskning och preklinisk forskning. 

 
1 I dag ska den som söker bidrag från Vetenskapsrådet redogöra för de etiska frågor som forsk-
ningen aktualiserar. Vetenskapsrådet skriver bland annat: ”I din ansökan till oss ska du be-
skriva vilka etiska frågor som är aktuella i ditt projekt eller motsvarande. Du ska även redovisa 
hur du planerar att hantera etiska problem som kan uppstå. Mot bakgrund av de etiska frågor som 
du identifierar ska du motivera varför forskningen bör genomföras.” (Vetenskapsrådet 2018). 
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9.4.4 Ge ett organ på nationell nivå uppdrag att följa 
forskningsutvecklingen 

För att fånga upp ny forskning kring genredigering som behöver bli 
föremål för samhällsdebatt och politiska beslut bör en existerande 
eller nyinrättad grupp inom Vetenskapsrådet eller någon annan myn-
dighet få i uppdrag att följa forskningsutvecklingen på genrediger-
ingsområdet nationellt och internationellt. Funktionen bör även ha 
i uppdrag att samverka med en internationell observerande funktion 
(se rekommendation nedan). 

9.4.5 Inrätta en nationell funktion för etisk bedömning 
av avancerade terapier inför introduktionen i hälso- 
och sjukvården 

För genredigeringsbehandlingar och andra läkemedel för avancerad 
terapi som fått godkännande på EU-nivå finns en process för natio-
nellt ordnat införande där alla Sveriges regioner samverkar genom 
NT-rådet, som ger rekommendationer om vilka läkemedel som bör 
användas. Besluten utgår från den etiska plattformen för prioriter-
ingar i hälso- och sjukvården och syftet är en jämlik, kostnadseffek-
tiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel.2  

Utöver de prioriteringsetiska aspekterna finns enligt Smer ett 
behov av att vid bedömningen av nya behandlingar även beakta de 
vidare samhällskonsekvenserna på ett sätt som inte sker i dag.3 Detta 
gäller inte minst behandlingar som bygger på somatisk genredigering, 
med tanke på möjligheten till dubbel användning och de långsiktiga 
risker det kan medföra. För att skapa enhetlighet i bedömningarna 
och främja kunskapsuppbyggnaden bör denna typ av bedömningar 
enligt Smer göras på nationell nivå.  

I dag finns ingen aktör på nationell nivå som har ett övergripande 
ansvar för att bedöma nya behandlingsmetoder, inklusive avancerade 
terapier som nya genredigeringsterapier, ur ett vetenskapligt och etiskt 
perspektiv inför introduktionen i hälso- och sjukvården. Smer anser 
att regeringen bör överväga att inrätta en nationell funktion som har 

 
2 Se vidare avsnitt 8.3. 
3 I hälso- och sjukvårdslagen finns sedan 2010 en bestämmelse om att nya diagnos- eller be-
handlingsmetoder som kan ha betydelse för människovärde och integritet ska bedömas från 
individ- och samhällsetiska aspekter innan de börjar tillämpas. Utvärderingar har dock visat 
att bestämmelsen fått begränsat genomslag. Se vidare avsnitt 8.4. 
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i uppdrag att ur ett etiskt och vetenskapligt perspektiv bedöma nya 
behandlingsmetoder såsom somatiska genredigeringsterapier, inför 
introduktionen i hälso- och sjukvården. Denna funktion ska ta ställ-
ning till om det bör rekommenderas att terapin erbjuds i Sverige.  

9.5 Åtgärder för att nya effektiva behandlingar 
ska komma patienter till del bör vidtas 

Somatisk genredigering på människa inom hälso- och sjukvården har 
stor potential att bidra till bättre hälsa i befolkningen genom att be-
handla eller förebygga såväl svåra sällsynta sjukdomar som stora 
folksjukdomar. Smer menar att åtgärder bör vidtas för främja utveck-
lingen av nya behandlingar och för att behandlingar som godkänts 
kan komma patienter till del på lika villkor och utan onödiga dröjsmål.  

9.5.1 Säkerställ rättvis och jämlik tillgång 
till nya effektiva behandlingar 

Behandlingar som baseras på somatisk genredigering kan sannolikt i 
många fall komma att erbjudas som dyra behandlingar som ges vid 
ett enstaka tillfälle. Detta kan skapa särskilda utmaningar när det 
gäller hälsoekonomisk bedömning och betalning som kan leda till att 
läkemedel inte kommer patienter till del på ett rättvist och ända-
målsenligt sätt. När det gäller att bedöma kostnadseffektiviteten hos 
sådana behandlingar kan detta försvåras av osäkerheter kring hur 
länge behandlingens effekt håller i sig eller hur stor andel av patien-
terna som blir hjälpta. Att patientgruppen för vissa behandlingar kan 
komma att bli liten försvårar också den hälsoekonomiska bedöm-
ningen. Hur man hanterar sådana faktorer i den hälsoekonomiska 
bedömningen av en behandling kan ha avgörande betydelse för vilka 
patienter som får tillgång till den, och är därför en viktig rättvise-
fråga. Det är enligt Smer viktigt att arbetet med att utveckla metoder 
för hälsoekonomisk bedömning av läkemedel för avancerad terapi 
fortsätter och att de etiska implikationerna av olika modeller upp-
märksammas. 

Arbetet behöver också fortsätta med att utveckla betalnings-
modeller som gör att regionerna kan finansiera behandlingar med 



Ställningstaganden och rekommendationer Smer 2022:1 

196 

osäker effekt och/eller hög initialkostnad men med stor potentiell 
patientnytta.  

Det är också viktigt att nya effektiva behandlingar som på natio-
nell nivå bedömts som kostnadseffektiva och fått en rekommenda-
tion om användning kommer patienter till del på lika villkor. Den 
nationella processen för ordnat införande tycks inte helt ha kommit 
till rätta med den geografiska ojämlikheten där olika regioner är olika 
snabba med att införa nya behandlingar. Vidare kan, för läkemedel 
som genomgått ordnat införande, skillnader i användningen mellan 
befolkningsgrupper med olika utbildningsnivåfortfarande iakttas. 
Detta är problem som behöver uppmärksammas och få en lösning.  

9.5.2 Skapa goda förutsättningar för kliniska studier 

Goda nationella förutsättningar för kliniska studier är gynnsamt ur 
ett folkhälsoperspektiv. Genom kliniska studier får den svenska hälso- 
och sjukvården tillgång till nya läkemedel. Detta kan påskynda intro-
duktionen om och när behandlingarna godkänns. Det kan också 
stimulera till ny forskning och utveckling som i sin tur kan genera 
nya studier. Kliniska studier innebär också att svenska patienter kan 
ges möjlighet att pröva nya behandlingar som är under utveckling, 
vilket kan vara viktigt inte minst på genterapiområdet där antalet god-
kända läkemedel är få och merparten av behandlingarna fortfarande 
befinner sig på utvecklingsstadiet. I regeringens life science-strategi 
lyfter regeringen fram vikten av att skapa förutsättningar för kliniska 
prövningar i Sverige. Smer delar regeringens bedömning att det bör 
skapas bättre förutsättningar för kliniska prövningar i Sverige.  

9.6 Frågan om vissa typer av genterapier faller 
utanför definitionen av läkemedel i nuvarande 
reglering bör ses över 

Somatiska tillämpningar av genredigering definieras som regel som 
läkemedel enligt svensk och europeisk lagstiftning och omfattas av 
gällande reglering på detta område. Några genredigeringsbaserade 
behandlingar skulle dock kunna komma att falla utanför definitionen 
av läkemedel enligt nuvarande regelverk, och därmed inte omfattas 
av de villkor som gäller inom läkemedelslagstiftningen. Det måste 
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tydliggöras vad som gäller och vad som bör gälla för somatiska be-
handlingsmetoder som eventuellt inte faller under läkemedelslagstift-
ningen. Detta för att säkerställa en förutsägbar och likvärdig bedöm-
ning gällande säkerhet och effekt samt en enhetlig och allsidig etisk 
granskning av dessa metoder.  

9.7 Insatser för ökad och fördjupad 
samhällsdiskussion bör vidtas 

Det är viktigt att fortsätta, fördjupa och bredda den samhälleliga 
diskussionen om den nya genredigeringstekniken, dess möjliga till-
lämpningar och de etiska frågor som de aktualiserar. Debatten bör 
omfatta såväl beslutsfattare, forskare, patienter, allmänhet och grupper 
som kan riskera ökad utsatthet. Smer förslår att insatser vidtas för 
att stärka den etiska diskussionen i samhället. Resurser bör ges till 
olika myndigheter och andra organisationer för att öka kunskapen 
om tekniken och stimulera till diskussion i befolkningen. Den av 
rådet föreslagna utredningen (se ovan) bör även få i uppdrag att 
initiera en bred debatt i samhället om sociala, etiska och samhälleliga 
konsekvenser av den nya genredigeringstekniken.  

9.8 Det internationella samarbetet bör stärkas 

Det finns ett stort behov av internationell samverkan och riktlinjer 
för genredigeringsteknikens framtida användning. Sveriges bör aktivt 
verka på den internationella arenan för en ansvarsfull forskning och 
en utveckling av goda normer och regler för framtida tillämpning av 
genredigering på människa.  

– Sverige bör stödja tillkomsten av och samverka med en funktion 
inom det internationella samfundet som har i uppdrag att bevaka 
den globala utvecklingen inom området.  

– Sverige bör i det internationella samarbetet verka för en inter-
nationell konvention vad gäller förändringar i arvslinjen hos män-
niskor. Sverige bör också verka för att det skapas internationella 
normer för somatisk genredigering på människa utan medicinskt 
syfte. 
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– Det europeiska samarbetet är viktigt vad avser utvecklingen, den 
etiska bedömningen och den framtida regleringen av nya tillämp-
ningar av genredigeringstekniken. Sverige bör samlat lyfta fram 
och driva de etiska frågorna lika väl som frågor som rör möjlig-
heten att utveckla hållbara finansieringslösningar för nya dyra be-
handlingar på europeisk nivå.  
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10 Slutord 

Smer har i denna rapport beskrivit etiska frågor som aktualiseras av 
genredigering på människa, såväl somatisk som ärftlig. Olika typer 
av tillämpningar har beskrivits och deras etiska implikationer har 
analyserats. Utifrån analysen har rådet lämnat ett antal rekommen-
dationer i syfte att tillvarata teknikens stora potential samtidigt som 
riskerna för den enskilde och samhället hanteras. 

En analys av en framväxande teknologi med potential att radikalt 
omforma människors livsvillkor fokuserar lätt på två frågor: vad vet 
vi och vilka frågor är fortfarande obesvarade? Men det finns en tredje 
fråga som kan ställas som är lika viktig men till sin natur mycket 
svårare att besvara: vad har vi inte tänkt på? Från historien vet vi att 
medan vissa möjliga tillämpningar av framväxande teknologier kan 
bli föremål för intensiv debatt, kan andra förbises helt. Kanske är det 
på samma sätt med den nya genredigeringstekniken. Det kan vara 
andra tillämpningar än de som diskuteras i denna rapport och många 
andra liknande skrifter som på sikt kommer att leda till genomgripande 
förändringar av samhället.  

Svårigheten att förutspå hur genredigeringstekniken kan komma 
att användas – och missbrukas – och var genomslaget kommer att bli 
som störst är enligt Smer ytterligare ett skäl för att skapa ett tydligt 
regelverk kring de tillämpningar av genredigering samhället eventu-
ellt önskar tillåta. Nya tillämpningar av tekniken bör introduceras 
stegvis och föregås av en noggrann etisk analys som tar sin utgångs-
punkt i en tydlig gemensam bild av vilket samhälle vi vill leva i – och 
lämna över till kommande generationer. 
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Särskilt yttrande 

Smers rapport bidrar med viktiga faktaunderlag i den fortsatta diskus-
sionen om utvecklingen inom genredigeringsområdet. Jag instämmer 
i merparten av de ställningstaganden som görs och de rekommenda-
tioner som ges. Jag instämmer också i att det finns ett behov av en 
nationell funktion som, utöver de prioriteringsetiska bedömningar 
som NT-rådet gör, kan göra bedömningar av nya behandlingar där de 
vidare samhällskonsekvenserna beaktas. 

Jag menar dock att det blir otydligt och skapar risk för dubbel-
kommando när man skriver att ”Det är Smers uppfattning att reger-
ingen bör överväga att inrätta en nationell funktion som har i uppdrag 
att ur ett etiskt och vetenskapligt perspektiv bedöma nya behand-
lingsmetoder såsom somatiska genredigeringsterapier, inför intro-
duktionen i hälso- och sjukvården. Denna funktion ska ta ställning 
till om det bör rekommenderas att terapin erbjuds i Sverige”. 

Här får man uppfattningen att funktionen skulle ha en överlap-
pande roll i förhållande till NT-rådet och EMA för läkemedelsklas-
sade genredigeringsterapier. Jag skulle föredra att den nya funktionen 
i stället får en kompletterande roll enligt följande: Det är Smers upp-
fattning att regeringen bör överväga att inrätta en nationell funktion 
som har i uppdrag att ur ett bredare etiskt och vetenskapligt perspek-
tiv bedöma nya behandlingsmetoder såsom somatiska genredigerings-
terapier, inför introduktionen i hälso- och sjukvården samt att med-
verka vid ställningstagande om det bör rekommenderas att terapin 
erbjuds i Sverige.  

 
Olle Olsson 
Sakkunnig i Smer 
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Förteckning över personer 
som rådet hört 

I syfte att inhämta kunskap och få perspektiv på de frågor som har 
behandlats i projektet har Smer anordnat seminarier, möten och runda-
bordssamtal. Enskilda experter har också inbjudits till rådets samman-
träden. Följande personer har hörts som en del i arbetet med denna 
rapport. 
 
Alena Buyx, professor i medicinsk etik och hälsoteknik, Münchens 

tekniska universitet, Tyskland, ordförande, tyska etikrådet  

Alexandra Andersson, Nätverket mot gynekologisk cancer  

Andreas Kurtz, biolog och stamcellsforskare, Charité 
Universitätsmedizin Berlin, Tyskland 

Anna Tunlid, docent i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet 

Anna Wedell, professor i medicinsk genetik, Karolinska institutet  

Anneli Larsson, verksamhetsansvarig, Primär 
immunbristorganisationen, PIO  

Britta Berglund, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och 
Riksförbundet Ehlers-Danlos Syndrom 

Cecilia Soussi Zander, ordförande Svensk förening för medicinsk 
genetik och genomik 

Charlotta Ingvoldstad Malmgren, Svensk förening för medicinsk 
genetik och genomik 

Christer Nordlund, professor i idé- och lärdomshistoria, Umeå 
univetsitet 
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Erik Iwarsson, docent i medicinsk genetik, Karolinska institutet 

Erik Malmqvist, universitetslektor i praktisk filosofi, Göteborgs 
universitet 

Francoise Baylis, professor i bioetik, Dalhousie University, Kanada 

Fredrik Lanner, docent i molekylärbiologi, Karolinska institutet 

Heidi Howard, forskare i medicinsk etik, Lunds universitet 

Johan Jakobsson, professor i neurovetenskap, Lunds universitet  

Judith Timoney, ombudsman, FUB  

Jörgen Svidén, kanslichef, Överklagandenämnden för etikprövning 

Kjell Asplund, professor em, Umeå universitet, vetenskaplig 
sekreterare, Överklagandenämnden för etikprövning 

Lars Ährlund Richter, professor em i embryologi, Karolinska 
institutet, ledamot, Gentekniknämnden 

Leif Degler, förbundsordförande Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 

Lise-lott Eriksson, ordförande, Blodcancerförbundet 

Madeleine Hayenhjelm, universitetslektor i filosofi, Umeå 
universitet 

Malin Grände, kanslichef, Riksförbundet Sällsynta diagnoser  

Marcus Järås, docent i klinisk genetik, Lunds universitet  

Maria Hagardt, internationell samordnare och kommunikatör, 
Vetenskap och allmänhet 

Marie Nyman, kanslichef, Gentekniknämnden 

Marit Jenset, generalsekreterare, Bröstcancerförbundet 

Niklas Juth, docent i medicinsk-etik, Karolinska institutet 

Roshan Tofighi, utredare, Funktionsrätt Sverige 

Santa Slokenberga, forskare i medicinsk rätt, Uppsala universitet 

Siobhan O’Sullivan, professor i medicinsk etik och rätt, Royal 
College of Surgeons, Irland, Chief Bioethics Officer, Irlands 
hälsoministerium 

  



Smer 2022:1 Bilaga 1 

229 

Sofie Alverlind, handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner 

Stephanie Juran, projektledare, Riksförbundet sällsynta diagnoser 

Tesi Aschan, jurist, Socialstyrelsen
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Sammanfattning av Smers 
ungdomsdialoger om genredigering 
(september och oktober 2021) 

Som ett led i Statens medicinsk-etiska råds (Smers) arbete med denna 
rapport arrangerades den 1 september och den 21 oktober 2021 möten 
med sammanlagt cirka ett hundratal ungdomar från gymnasieskolor 
i Lund, Järfälla och Tumba.  

Syftet med mötena var att inhämta gymnasieungdomarnas per-
spektiv och synpunkter på frågeställningar om genredigering. Tanken 
med samtalen var att erhålla ett medborgarperspektiv på aktuella fråge-
ställningar från dem som kanske främst kommer att beröras av tek-
niken och en framtida reglering. 

Vid ungdomsdialogen den 1 september medverkade elever från 
gymnasieskolan Spyken i Lund. När ungdomsdialogen den 21 okto-
ber hölls medverkade elever från en klass från Järfälla gymnasium 
respektive två klasser från Tumba gymnasium. Eleverna gick i års-
kurs 3 och studerade på samhällsvetenskapligt eller naturvetenskap-
ligt program. Upplägget för ungdomsdialogerna var detsamma vid 
båda tillfällena. De två ungdomsdialogerna arrangerades av Smers sekre-
tariat i samarbete med ledamöter och sakkunniga i rådet.  

Vid ungdomsdialogerna ställdes även frågor via mentometer för 
att synliggöra deltagarnas individuella åsikter i olika frågor. Resul-
taten från mentometerfrågorna redovisas sist i denna bilaga.  
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Underlag och upplägg  

Som underlag för diskussionerna skickades i förväg ett diskussions-
underlag som övergripande beskrev genredigering och dess etiska 
aspekter inklusive frågor att diskutera. Eleverna ombads även att se 
filmdokumentären Genvägen (Human Nature) av Adam Bolt (2019) 
på SVT play. 

Båda tillfällena inleddes av Lotta Eriksson, huvudsekreterare i Smer, 
och Nils-Eric Sahlin, sakkunnig i Smer, med en introduktion om syftet 
med dagen och en presentation om etik och aktuella etiska frågeställ-
ningar vad gäller genredigering. Vid dialogen i Stockholm deltog 
även Fredrik Wermeling, forskare vid Karolinska institutet, som gav 
en allmän presentation om genredigering. 

Ungdomarna delades in i grupper om 4–10 personer, där varje grupp 
diskuterade de frågor som fanns med i underlaget. I varje grupp deltog 
även en representant från Smer, för att lyssna och eventuellt be om 
förtydliganden och eventuellt tillföra fakta. Efter cirka en timmes 
diskussion redovisade grupperna sina synpunkter inför alla deltagare. 
Dagen avslutades med att deltagarna fick svara på ett antal mento-
meterfrågor (tabell 1). 

Sammanfattning av de synpunkter som framkom vid dialogerna 

Att behandla och bota redan födda individer och i vissa fall kunna 
undvika sjukdom hos framtida individer lyftes fram som något mycket 
positivt, för den berörda individen (minskat lidande och tidig död) 
och för samhället i stort (att få ett samhälle med friskare individer, 
vilket avlastar hälso- och sjukvården). De möjliga nackdelarna som 
lyftes fram var framför allt osäkerheten kring de medicinska riskerna 
på både kort och lång sikt, och oförutsedda samhälleliga konsekven-
ser, till exempel risken att tekniken kan leda till större ojämlikhet i 
samhället. Ungdomarna i Stockholm lyfte fram frågor om klasskill-
nader, att utvecklingen skulle kunna leda till ökad ojämlikhet och 
segregation där ett fåtal har råd och därmed minskar solidariteten och 
empatin för dem som inte har råd. De såg därmed stora risker för 
ökande klyftor, både globalt mellan rika och fattiga länder, och inom 
länder mellan invånare i olika samhällsgrupper. 

Samtliga grupper var positiva till somatisk genredigering för att 
behandla och bota sjukdomar, medan det allra flesta deltagare var nega-
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tiva till att använda tekniken för att förbättra redan födda människor. 
Vad gäller genredigering av könsceller och befruktade ägg var flera 
ungdomar försiktigt positiva till en strikt framtida medicinsk till-
lämpning av tekniken för att undvika allvarliga genetiska sjukdomar 
hos framtida individer, men de var starkt kritiska till att använda 
metoden för att förbättra egenskaper. 

I diskussionen runt de etiska ställningstaganden som måste göras in-
för det fortsatta arbetet med, och utvecklingen av, påpekade någon del-
tagare vid tillfället i Stockholm att teologisk etik kan vara av intresse, och 
att de olika religiösa skrifterna kan vara en källa för etisk vägledning. 

Flera deltagare nämnde hur de såg på kommande förändringar av 
ekonomiska marknader och samhällsstrukturer. Ett exempel var att 
läkemedelsindustrin skulle kunna minska kraftigt när de svåraste sjuk-
domarna försvinner, samtidigt som nya okända marknader skulle kunna 
bildas.  

En annan grupp tog upp möjligheten att genom genredigering för-
länga vår livslängd, med risk för överbefolkning av planeten som följd.  

Diskuterade frågeställningar 

Bör det vara tillåtet att genredigera könsceller och befruktade 
ägg för att undvika ärftlig sjukdom och/eller exempelvis ge 
skydd för framtida pandemier? 

Samtliga grupper både i Lund och i Stockholm var, å ena sidan, för-
siktigt positiva till att tillåta användning av genredigering för att und-
vika allvarliga ärftliga sjukdomar förutsatt att tekniken är medicinsk 
riskfri och säker.  

Argument som lyftes fram i diskussionen var bland annat att det 
inte är en fördel att vara sjuk. Barn ska inte behöva lida av något som 
skulle kunna ha förhindrats. ”Inget barn vill ju ha en sjukdom”, som 
någon uttryckte det.  

I diskussionen lyftes fram att det är en viktig skillnad med att vara 
född med en sjukdom och att slippa få en sjukdom. De som är födda 
med en sjukdom kan tänka att utan erfarenheterna de har av att leva 
med sjukdomen skulle de inte vara den person de är i dag. Samtidigt 
är det inte eftersträvansvärt att barn föds med allvarlig sjukdom som 
kan innebära ett stort lidande, om detta hade kunnat undvikas. 
(I detta sammanhang refererades till vad den sjuke pojken sa i filmen 
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Genvägen när han beskrev hur sjukdomen hade format honom som 
person – han skulle inte vara densamme utan sina erfarenheter.) Flera 
uttryckte sympati för att ge blivande barn skydd mot framtida mycket 
farliga dödliga virus förutsatt att tekniken är riskfri.  

Å andra sidan lyfte ungdomarna fram farhågor vad gäller de medi-
cinska riskerna. Flera deltagare påpekade att det i dag föreligger kun-
skapsbrister och att det är oroande att vi inte har kännedom om 
konsekvenserna på längre sikt. Till exempel har evolutionen lett oss 
hit där vi är i dag genom årtusendena, om vi då ändrar något genom 
genredigering kan den snabba förändringen leda till att vi är sämre 
rustade för förändring i framtiden. Gener har många olika funktio-
ner i kroppen och byter man ut en genvariant kan man få andra effek-
ter än dem man önskar. Detta gäller även genvarianter som orsakar 
allvarlig sjukdom, samtidigt kan mutationer vara bra i en viss miljö, 
även negativa sådana. Flera uttryckte sympati för tanken att slippa 
ohälsa som delvis har en genetisk komponent. Flera lyfte även fram 
att ohälsa påverkas av både gener och miljö. En genvariant som under 
vissa betingelser ökar risken för exempelvis psykisk sjukdom kan 
under andra förutsättningar vara gynnsam för individen. Förbättras 
en egenskap finns en risk att en annan försämras. Det finns en risk 
att vi utrotar genvariationer som kan vara bra att ha i framtiden, och 
vissa varianter fungerar bra i vissa sammanhang och sämre i andra. 
Ett exempel är adhd som fungerar dåligt i skolmiljö men som kan 
vara en stor tillgång i arbetslivet. Försiktighetsprincipen talar för en 
mycket restriktiv användning av genredigering.  

Gränsdragning och föräldrarnas roll 

I relation till säkerhet och medicinska risker påpekade flera grupper 
att det är viktigt att diskutera och fastställa vilka allvarliga sjukdomar 
som det kan vara önskvärt att redigera bort för att undvika sjukdom.  

I några av grupperna diskuterades vilken rätt föräldrarna har att 
bestämma över sina barn. Alla var överens om att det måste finnas 
begränsningar, frågan är var man sätter gränsen för vad föräldrar får 
bestämma över sina barn för att undvika så kallade ”designer babies”? 
Till exempel om föräldrarna valt att barnet ska bli lockigt och springa 
fort, men barnet kanske vill raka av håret och inte alls vara med i idrott. 
Flera personer tog upp ett troende perspektiv, dvs. att man inte ska 
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”leka gud” med sina barn och ändra på guds skapelse, framför allt inte 
när det gäller personliga egenskaper.  

Å ena sidan påpekades att det till en viss gräns bör vara upp till 
föräldrarna att bestämma eftersom föräldrarna redan i dag bestäm-
mer om sitt barns sjukvård. Föräldrar har i uppgift att se till sitt barns 
bästa, och ge så bra förutsättningar som möjligt för sitt barn. Å andra 
sidan, kan det ses som själviskt av föräldrar – att de vill ha ett barn 
utan sjukdom, eller att man väljer bort en funktionsnedsättning för 
att man inte vill hantera ”problemet”. Ibland antas att personer med 
funktionsnedsättning har ett sämre liv, men så är inte alltid fallet. 
Var går gränsen för vilka sjukdomar man ska kunna bota/behandla 
eller undvika? Gränsen för tillåtande bör kanske till att börja med 
sättas till sjukdomstillstånd där det blivande barnets liv hotas, eller 
att det inte går att bota eller behandla barnet efter att det har fötts. 
Sedan, om detta går bra, och man vet mer om de medicinska riskerna 
kanske man kan vidga tillämpningarna till mindre allvarliga sjukdomar. 

Psykologiska konsekvenser för barnet 

Tanken att föräldrarna kunde redigera bort en sjukdom men att de 
valde att inte göra det: jag kunde varit redigerad men de gjorde det 
inte. Eller att veta om att ens föräldrar hade valt bort en om en hade 
varit på ett visst annat sätt, och att de därför genredigerat en innan 
man var född. Vilka konsekvenser kan vetskapen om att ha varit med 
om genredigering eller inte ha för det framtida barnet? 

Bör det vara tillåtet att genredigera könsceller och befruktade 
ägg för att designa barn att få särskilda egenskaper? 

I samtliga grupper var majoriteten starkt negativ till att föräldrar ska 
få ”designa” barn med särskilda egenskaper. Ett argument som lyftes 
i diskussionen var att den blivande individens ”frihet” tas bort, när 
man inte kommit till på vanligt vis. Andra synpunkter som lyftes är 
att det vore ”läskigt” om alla på sikt blev ”perfekta”, och någon del-
tagare uttryckte det som att skaffa barn inte ska vara som att shoppa, 
det vill säga att välja och vraka det man vill ha för stunden. Det finns 
en risk att de samhälleliga idealen driver på utvecklingen och att för-
äldrar kommer att ”välja” sådant som anses vara bra, och därmed finns 
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en risk att alla på sikt blir mer lika varandra. Mångfald i samhället har 
i sig ett värde – vad skulle hända om mångfalden begränsas, det vill 
säga om till exempel en grupp i samhället redigerades bort? Skulle 
samhället kunna störta samman om till exempel alla personer med 
psykopatisk störning försvinner? Ungdomarna lyfte fram att alla 
fyller en funktion och att det är bra att vi är olika. 

Ett annat argument som lyftes i diskussionerna är risken att tek-
niken hamnar i fel händer och att den därmed missbrukas och an-
vänds i icke önskvärda syften. Till exempel om något land väljer att 
producera människor för en viss roll i samhället, såsom till exempel 
soldater med ökad förmåga att strida och nedsatt empati. Det vore 
därtill fusk, genetiskt fusk, det är ju en form av ”gendoping”, som 
någon av ungdomarna uttryckte det.  

Förbud mot att använda tekniken för att designa barn föreslogs 
och diskuterades.  

Bör det vara tillåtet att använda tekniken för att till exempel 
förbättra minnet, koncentrationsförmågan och andra kognitiva 
förmågor på födda individer?  

Grupperna var överens om att tekniken enbart borde få användas av 
medicinska skäl, inte för att förbättra fungerande individer. Flera 
grupper lyfte fram möjligheten att förbjuda användningen av tekni-
ken för att förbättra människor.  

Tror du att möjligheten att behandla eller bota genom 
genredigering kan komma att påverka synen på personer 
med genetisk sjukdom (och/eller personer med sjukdom 
och funktionsnedsättning generellt)? 

Samtliga grupper menade att det kan komma att förändra synen på 
sjukdom och personer med funktionsnedsättningar på sikt. Det finns 
också en risk att det som betraktas som perfekt förskjuts, och att 
synen på ”imperfektioner” därmed ökar segregationen. Några deltagare 
funderade över om det är bra att vara ”perfekt”. Lidande och mot-
gångar kan forma en person till det bättre, samtidigt menade några att 
det finns onödigt lidande. 
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Vidare menade några att perfekta gener inte betyder ett perfekt 
liv. Kanske kan det finnas risk för stigmatisering av dem som inte 
blivit redigerade och som har sjukdomar som hade kunnat undvikas 
eller behandlas, med ökad risk för diskriminering och mobbning som 
följd när toleransen för svaghet minskar.  

Någon grupp lyfte frågan om risken för tvång eller press att an-
vända tekniken, det vill säga att personer i ett framtida samhälle inte 
får ha dåliga gener eller kan uppleva press att använda tekniken. Någon 
påpekade att man som religiös person kan ha uppfattningen att ett 
barn är en gåva från gud som man bör acceptera som det är, men det 
blir svårt att avstå redigering om majoriteten gör det. Oavsett om det 
finns behandling för en sjukdom, måste man ha rätt till att få hjälp. 
Om färre har funktionsvariationer riskerar världen att bli mindre anpas-
sad för dem. 

Några deltagare lyfte frågan att om man botas från sin funktions-
nedsättning/funktionsvariation, kan det upplevas som att man blir 
en annan person, utan sin sjukdom. Det är viktigt att personer med 
en viss funktionsvariation får vara med diskussionen runt hur den ska 
hanteras i framtiden och om den ska ändras, eller rent av tas bort, 
med hjälp av genredigering – exempel är downs syndrom, adhd, färg-
blindhet och autism. 

Vilka frågor och problem bör rådet särskilt lyfta 
i den kommande rapporten? 

Ungdomarna lyfte bland annat fram följande frågor för rådet att lyfta 
fram i den kommande rapporten:  

– Framtida reglering: Vikten av att användningen av dessa metoder 
regleras och i detta sammanhang ta upp gränsdragningsfrågorna, 
för vilka sjukdomar och vilka situationer ska tekniken få användas.  

– Internationella regler och riktlinjer: Det finns behov av internatio-
nell samverkan och reglering. 

– Rättvisefrågor, vinstintresse och privatisering: Viktigt att uppmärk-
samma frågor om vem som ska få tillgång till tekniken och frågor 
om vad kommersiella erbjudanden av tekniken kan leda till. 

– Information och kommunikation: Viktigt med adekvat informa-
tion om frågan och diskussion i samhället.  
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Rekommendationer från rapporten 
Heritable Human Genome Editing 

I september 2020 släppte National Academy of Medicine, National 
Academy of Sciences och the Royal Society rapporten Heritable 
Human Genome Editing.1 Rapporten har tagits fram av en interna-
tionell kommission av forskare inom medicin, biologi, etik och juridik 
och beskriver den vetenskapliga utvecklingen kring ärftlig genför-
ändring samt potentiella tillämpningsområden. Rapporten beskriver 
vidare, utan att ta ställning till om ärftlig genredigering hos människa 
bör tillåtas, hur en ansvarsfull translationsväg skulle kunna se ut från 
preklinisk forskning till en begränsad och kontrollerad klinisk till-
lämpning av ärftlig genredigering hos människa, samt urskiljer de nöd-
vändiga delarna i en sådan process. Slutsatserna sammanfattas i ett 
antal rekommendationer.  

Rekommendationer2  

Rekommendation 1: Inget försök att etablera en graviditet med ett 
mänskligt embryo som har genomgått genredigering bör utföras innan 
det har fastställts att det är möjligt att effektivt och säkert göra exakta 
genförändringar utan oönskade förändringar i mänskliga embryon. 
Dessa kriterier har ännu inte uppfyllts och vidare forskning och ut-
värdering skulle vara nödvändig för att uppfylla dem. 
  

 
1 National Academy of Medicine, National Academy of Sciences & the Royal Society 2020. 
2 Översättningen av rekommendationerna har gjorts av Smers sekretariat. 
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Rekommendation 2: En omfattande samhällsdialog bör äga rum innan 
ett land beslutar att tillåta klinisk användning av ärftlig mänsklig genom-
redigering (HHGE3). Den kliniska användningen av HHGE kräver 
inte bara vetenskapliga och medicinska överväganden utan väcker 
också samhälleliga och etiska frågor som ligger utanför kommissio-
nens uppgift. 

 
Rekommendation 3: Det är inte möjligt att definiera en ansvarsfull 
translationsväg som är tillämplig för alla möjliga användningsom-
råden av HHGE, eftersom användningen, omständigheterna och över-
vägandena skiljer sig mycket, liksom de framsteg inom grundläggande 
vetenskap som skulle behövas innan olika typer av användningar skulle 
kunna anses vara genomförbara. 

Klinisk användning av HHGE bör ske stegvis. Det bör alltid finnas 
tydliga trösklar för tillåten användning, baserat på huruvida en an-
svarsfull translationsväg tydligt har definierats för att utvärdera säker-
heten och effektiviteten av den specifika användningen, och om ett 
land har beslutat att tillåta användningen. 

 
Rekommendation 4: Initial användning av HHGE, om ett land be-
slutar att tillåta det, bör begränsas till omständigheter som uppfyller 
alla följande kriterier: 

1. användningen av HHGE är begränsad till allvarliga monogena sjuk-
domar. Kommissionen definierar en allvarlig monogen sjukdom 
som en som orsakar svår sjuklighet eller för tidig död; 

2. användningen av HHGE är begränsad till att ändra en genetisk 
variant som man vet orsakar allvarlig monogen sjukdom till en 
sekvens som är vanlig i den relevanta befolkningen och som man 
vet inte är sjukdomsframkallande; 

3. inga embryon utan den sjukdomsframkallande genotypen kom-
mer att genredigeras. Detta för att säkerställa att inga individer som 
härrör från redigerade embryon utsätts för risker med HHGE 
utan några potentiella fördelar, och 

4. användningen av HHGE är begränsad till situationer där blivande 
föräldrar:  

 
3 Heritable human genome editing,  
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i. inte har möjlighet att utan genredigering få ett genetiskt be-
släktat barn som inte har den allvarliga monogena sjukdomen, 
eller  

ii.  har extremt små möjligheter till detta, eftersom den förvän-
tade andelen av opåverkade embryon skulle vara liten (vilket 
kommissionen definierar som 25 procent eller mindre) och de 
blivande föräldrarna har genomfört åtminstone en cykel av 
preimplantation genetisk testning utan framgång. 

Rekommendation 5: Före varje försök att etablera en graviditet 
med ett embryo som har genomgått HHGE, måste prekliniska bevis 
visa att HHGE kan utföras med tillräckligt hög effektivitet och pre-
cision för att vara kliniskt användbar. För alla initiala användningar 
av HHGE bör prekliniska bevis för säkerhet och effekt baseras på 
studien av en betydande kohort av redigerade humana embryon och 
bör visa att processen har förmåga att med hög noggrannhet gene-
rera och välja lämpligt antal embryon som: 

• har de avsedda ändringarna och inga andra vid den avsedda platsen 
i genomet (target);  

• saknar ytterligare förändringar som införs genom redigerings-
processen på annan plats i genomet (off target-förändringar) – det 
vill säga det totala antalet nya genomiska varianter bör inte skilja 
sig väsentligt från de som finns i jämförbara oredigerade embryon; 

• saknar evidens för mosaicism som införts genom redigeringspro-
cessen; 

• är av lämplig klinisk kvalitet för att etablera graviditet; och 

• inte har en högre frekvens av kromosomavvikelser än förväntat vid 
standardiserade procedurer för assisterad befruktning. 

Rekommendation 6: Alla inledande försök där HHGE används kli-
niskt bör uppfylla kriterierna för prekliniska bevis i Rekommenda-
tion 5. De bör också innehålla protokoll för att utvärdera embryon 
före överföring med: 
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• milstolpar för utveckling fram till blastocyststadiet som är jäm-
förbara med standardmetoder för in vitro-befruktning; och 

• en biopsi vid blastocyststadiet som visar: 

– förekomsten av den avsedda genförändringen i alla undersökta 
celler och avsaknad av evidens för oavsiktliga förändringar vid 
target; och 

– avsaknad av evidens för off target-förändringar. 

Om ansvarig myndighet efter noggrann utvärdering ger klartecken 
för embryoöverföring är övervakning under graviditeten och lång-
siktig uppföljning av resulterande barn och vuxna avgörande. 

 
Rekommendation 7: Forskning för att utveckla metoder för att 
producera mänskliga könsceller från odlade stamceller bör fortsätta. 
Förmågan att generera ett stort antal sådana könsceller kan ge ytter-
ligare möjligheter för blivande föräldrar att undvika att föra vidare 
ärftlig sjukdom genom effektiv produktion, testning och urval av 
embryon utan den sjukdomsframkallande genotypen. Användningen 
av odlade könsceller inom reproduktiv medicin väcker dock olika 
medicinska, etiska och samhälleliga frågor som måste utvärderas nog-
grant, och först skulle sådana könsceller behöva godkännas för an-
vändning vid assisterad befruktning utan genomredigering, innan de 
kan övervägas för klinisk användning av HHGE. 

 
Rekommendation 8: Alla länder där den kliniska användningen av 
HHGE övervägs bör ha mekanismer och behöriga tillsynsorgan för 
att säkerställa att alla följande villkor är uppfyllda: 

• individer som bedriver HHGE-relaterade aktiviteter och tillsyns-
organ följer etablerade principer för mänskliga rättigheter, bio-
etik och global styrning; 

• den kliniska vägen för HHGE använder ”best practice” från rela-
terade tekniker som mitokondriebyte, PGT och somatisk genom-
redigering;  
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• beslutsfattande informeras av resultat från oberoende internatio-
nella bedömningar av vetenskapliga framsteg samt säkerhet och 
effektivitet hos HHGE, vilka indikerar att teknologierna har nått en 
sådan utvecklingsnivå att de kan övervägas för klinisk användning; 

• prospektiv granskning av vetenskap och etik för alla tillämpningar 
av HHGE utförs noggrant av ett lämpligt organ eller process, där 
beslut fattas från fall till fall, 

• meddelande om vilka ansökningar om HHGE som granskas till-
handahålls av ett lämpligt organ; 

• uppgifter om godkända ansökningar (inklusive det genetiska till-
stånd som avses, laboratorieprocedurer, laboratorium eller klinik 
där proceduren kommer att genomföras samt nationella övervak-
ningsorgan) blir allmänt tillgängliga samtidigt som familjens iden-
titet skyddas; 

• detaljerade procedurer och resultat publiceras i expertgranskade 
tidskrifter (peer-review) för att sprida kunskap som gagnar fältet; 

• normer för god sed i forskningen efterlevs av laboratorier och 
enskilda forskare; 

• forskare och kliniker visar ledarskap genom att organisera och 
delta i öppna internationella diskussioner om samordning och del-
ning av relevanta resultat inom vetenskap, klinisk, etik och sam-
hälle som påverkar bedömningen av HHGE:s säkerhet, effek-
tivitet, långsiktiga övervakning och samhälleliga godtagbarhet; 

• riktlinjer, standarder och policyer för klinisk användning av HHGE 
skapas och antas före erbjudandet klinisk användning av HHGE; 
och 

• rapporter om avvikelser från fastställda riktlinjer tas emot och 
granskas och sanktioner införs där så är lämpligt. 

Rekommendation 9: Innan klinisk användning av HHGE initieras 
bör en internationell vetenskaplig rådgivande panel (ISAP) inrättas 
med tydlig funktion och ansvar. ISAP bör ha en mångsidig, tvärveten-
skaplig sammansättning och bör inkludera oberoende experter som 
kan bedöma vetenskaplig evidens kring säkerhet och effektivitet hos 
både genomredigering och associerad reproduktionsteknik. ISAP bör: 
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• tillhandahålla regelbundna uppdateringar om framstegen inom 
och utvärderingen av den teknik som HHGE skulle baseras på och 
rekommendera vilken ytterligare vetenskaplig utveckling som krävs 
för att nå tekniska eller translationella milstolpar; 

• bedöma om de prekliniska krav som är ett villkor för att överväga 
klinisk användning av HHGE har uppfyllts; 

• granska kliniska resultat från reglerad användning av HHGE och 
ge råd om de vetenskapliga och kliniska riskerna och potentiella 
fördelarna med eventuella ytterligare tillämpningar; och 

• ge information och råd om alla ansvarsfulla translationsvägar till 
det internationella organ som beskrivs i Rekommendation 10, 
och, på begäran, även till nationella tillsynsmyndigheter. 

Rekommendation 10: För att fortsätta med tillämpningar av HHGE 
som går bortom den translationsväg som definierats för inledande 
användningsområden, bör ett internationellt organ med lämplig stå-
ende och mångsidig expertis och erfarenhet utvärdera och ge rekom-
mendationer om eventuella förslag till nya användningsområden. 
Detta internationella organ bör: 

• tydligt definiera varje föreslaget nytt användningsområde och dess 
avgränsningar; 

• initiera kontinuerliga transparenta diskussioner om samhällsfrågor 
kring det nya användningsområdet; 

• ge rekommendationer om huruvida det kan vara lämpligt att gå 
vidare och tillåta ett nytt användningsområde; och 

• beskriva en ansvarsfull translationsväg för det nya användnings-
området. 

Rekommendation 11: En internationell mekanism bör inrättas som 
kan ta emot rapporter om misstänkt forskning på eller tillämpning 
av HHGE som avviker från fastställda riktlinjer eller rekommen-
derade standarder, överföra dem till berörda nationella myndigheter 
och göra dem allmänt tillgängliga. 
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