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Sammanfattning  
 
Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga hur CRISPR/Cas används inom genteknik, vilka möjligheter och risker 
användningen av metoden medför samt hur vi som framtida biologilärare på gymnasiet kan arbeta för att våra elever ska 
förskaffa sig en välbehövlig respekt och förståelse för genmodifieringens konsekvenser.  
 
CRISPR/Cas (Clustered regularly interspaced short palindromic repeats/CRISPR-associated) är naturligt förekommande 
adaptiva immunförsvarssystem som finns hos många bakterier och arkéer. Försvarssystemet integrerar en bit av en 
främmande nukleinsyra i specifika CRISPR-lokus. De integrerade sekvenserna fungerar där som ett minne och gör 
organismen immun mot invadering av samma nukleotidsekvens. Detta genom att försvarssystemet bryter ner den igenkända 
invaderande nukleinsyran. CRISPR/Cas-systemen, i synnerhet CRISPR/Cas9, kan idag tillämpas för genmodifiering av olika 
organismer. Olika proteiner, med nukleasaktivitet, som förekommer naturligt i CRISPR/Cas-system kan användas inom 
genteknik för att göra dubbelsträngsbrott vid specifika sites i en organisms genom. Dubbelsträngsbrottet möjliggör vidare 
modifiering av nukleinsyran vid klyvningsstället. 
 
Trots den stora genomslagskraft som CRISPR/Cas-tekniken har haft inom flertalet områden råder det fortfarande stor 
osäkerhet kring gentekniken. Vilka konsekvenser kommer förändringar i människors, djurs och växters genom få i 
framtiden? Det är därför viktigt att skolan förser elever med kunskaper om CRISPR/Cas samt möjliggör diskussioner om 
etiska dilemman där genteknikens positiva effekter samt risker behandlas. Något som kan leda till att det fattas kloka och väl 
avvägda beslut om hur CRISPR/Cas, idag och i framtiden, ska användas för att gynna människor, djur och natur. 
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1 Inledning 

 

1.1 De första genmodifierade tvillingarna 

Hösten 2018 informerades världen om att ett tvillingpar för första gången fötts från embryon 

vars gener blivit modifierade med hjälp av tekniken CRISPR/Cas9. Försöket, vars syfte var 

att göra tvillingarna resistenta mot HIV, ledde till massiv uppståndelse och upphovsmannen 

Jiankui He, möttes av  negativ kritik från forskarvärlden. Många forskare menar att Jiankui 

He inte kan visa att tekniken är helt säker och utsatte tvillingarna för stora hälsomässiga 

risker (Cyranoski, 2019). Den 30:e december 2019 dömdes Jiankui He, av den kinesiska 

staten till tre års fängelse samt att betala tre miljoner yuan (cirka fyra miljoner sek.). I 

domslutet kan man läsa att Jiankui He medvetet brutit mot nationella regler och lagar om 

vetenskaplig forskning samt frångått att följa etiska riktlinjer som rör medicinsk och 

genteknisk forskning (Hollingsworth & Yee, 2019, 30 december). Jiankui He själv menar 

dock att alla människor bör ha rätt till ett liv utan sjukdom och att genmodifiering vars syfte 

är att bota eller motverka sjukdom bör övervägas. Jiankui He förespråkar att genmodifiering 

bör kunna användas men att användningen ska begränsas till de fall där ett allvarligt 

medicinskt behov finns som väger tyngre än genmodifieringsriskerna i sig (He et al., 2018). I 

tvillingsexperimentet menar han därmed att AIDS, sjukdomen som HIV leder till, är rätt att 

förhindra genom genmodifiering då AIDS är en dödlig sjukdom och medför en större och 

säker risk jämfört med själva genmodifieringsingreppet. Det finns idag ingen vetenskapligt 

granskad forskning presenterad av Jiankui He om hans experiment vilket gör att det råder stor 

osäkerhet kring vilka effekter som experimentet resulterat i. 

 

De etiska aspekterna av genmodifiering är något som har diskuterats länge. Cavaliere (2018) 

skrev inför Världshälsoorganisationens möte om framtagning av riktlinjer och regler för 

mänsklig genmodifiering, att det råder stora etiska frågor kring genmodifiering av könsceller 

eftersom metoden i dagsläget förknippas med stora risker för både individen och samhället. 

Just de samhällsmässiga riskerna är ett ämne som idag väcker stor debatt. Om forskare skulle 

lyckas att utveckla tekniken för att kunna genmodifiera könsceller till fullo, får vi ett verktyg 

som gör det möjligt att bestämma hur framtida generationer kan se ut. Det skulle göra det 

möjligt att utrota många svåra sjukdomar som vi lider av idag, samtidigt skulle det 
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möjliggöra att vi fick makten att bestämma över hur våra barn ska se ut. En fråga som därför 

bör ställas är hur samhället skulle påverkas av ett sådant kraftfullt verktyg och vilka av oss 

människor som skulle få ta del av det. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Genmodifiering är ett omdiskuterat vetenskapsfält fyllt med etiska dilemman. Upptäckter 

under 1960-talets andra hälft, som upptäckten av DNA-ligaser år 1967 (Gellert, 1967) och 

upptäckten av restriktionsenzymer år 1968 (Arber, 1978), har banat väg för det vetenskapliga 

fält som benämns genteknik. Redan under 1960-talet började man experimentellt använda 

dessa upptäckter vilket ledde till 1972-års bildande av så kallat rekombinant DNA, DNA med 

ursprung i flera olika organismer (Cohen et al., 1973). Gentekniken har gått från att vara ett 

fält med hypotetiska möjligheter till att idag de facto kunna förverkliga flertalet av dessa 

möjligheter, någonting som bl.a. Jiankui Hes experiment bevisar.  

 

Det gentekniska verktyget CRISPR/Cas9 är ännu i sina tidiga år. CRISPR/Cas9-tekniken 

visar på stor framtida potential men tillämpas idag i väldigt liten omfattning jämfört med vad 

den förutspås kunna användas till i framtiden. Tillämpningen av CRISPR/Cas9-tekniken 

begränsas idag av att många verktyg och metoder, som behövs för en effektiv och säker 

användning av CRISPR/Cas9, fortfarande håller på att utvecklas. Samtidigt leder oenigheter 

kring genmodifiering samt fältets etiska dilemman till att det experimentella arbetet 

begränsas. CRISPR/Cas9-tekniken är ett stort forskningsområde som syftar till att kunna 

verkställa den enorma framtida potential som tekniken redan idag visar sig ha (Ness, 2018). 

 

Den etiska problematiken kring genteknik är inget nytt men då CRISPR/Cas-systemrelaterade 

gentekniska metoder har fått en allt större spridning på senare år samt möjliggjort 

genmodifiering inom en mängd olika användningsområden är det nu viktigare än någonsin att 

uppmärksamma det gentekniska vetenskapsfältet, inte minst i biologiundervisningen på 

gymnasiet. Möjligheterna med en så revolutionerande metod som CRISPR/Cas-tillämpningen 

inom genteknikfältet verkar inte ha några gränser, samtidigt som riskerna går hand i hand 

med dessa möjligheter. Syftet med denna litteraturstudie är att kartlägga hur CRISPR/Cas 

används inom genmodifiering, vilka möjligheter och risker användningen av metoden medför 

samt hur vi som framtida biologilärare på gymnasiet kan arbeta för att våra elever ska 
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förskaffa sig en välbehövlig förståelse för genmodifieringens konsekvenser, positiva som 

negativa. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

I detta arbete kommer vi i första hand fokusera på följande frågeställningar: 

 

• Hur fungerar de naturligt förekommande CRISPR/Cas-systemen och vad har gjort att 

dessa har kunnat tillämpas i det gentekniska fältet? 

• Hur, och inom vilka användningsområden, används CRISPR/Cas9 för 

genmodifiering? 

• Vad finns det för möjligheter och risker med tillämpningen av CRISPR/Cas9? 

• Hur kan vi som biologilärare arbeta för en ökad förståelse och respekt för 

genmodifiering och dess konsekvenser? 

 

2 Metod 

 

2.1 Avgränsningar 

Vår litteraturstudie är avgränsad till den informationen som enligt oss är mest relevant inom 

genteknik och genmodifieringsmetoder. Den största avgränsningen som gjordes är valet att 

endast specifikt gå in på en genteknisk metod för genmodifiering, nämligen CRISPR/Cas9 då 

denna metod är mest aktuell idag. Utifrån vårt valda ämne avgränsade vi sedan de delarna 

som inte direkt handlar om CRISPR/Cas9 till information som enligt oss är relevant och 

intressant att veta för att få en bra inkörsport till själva CRISPR/Cas9-metoden. Vidare insåg 

vi att själva appliceringsdelen av CRISPR/Cas9 behövde avgränsas, därmed har vi valt att 

endast ta upp några användningsområden och göra det mer ingående, i syfte att skriva en mer 

kvalitativ uppsats. Didaktikdelen av uppsatsen har även den blivit avgränsad till att endast 

behandla vikten av en välutformad genteknikundervisning, som tar upp de etiska dilemman 

som dagens genteknik ställer oss inför, samt ett exempel på en undervisningsmetod som kan 

tillämpas inom genteknikundervisningen. 
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2.2 Sökning i databaser 

Vi har i första hand använt oss av Unisearch, Linköpings universitets egna söktjänst, för att 

hitta den information vi sökte. Unisearch är ett sökverktyg som söker efter rapporter, artiklar, 

böcker m.m. i en mängd olika databaser såsom Web of science, ScienceDirect och Pubmed. I 

sökverktyget Unisearch kan man kvalitativt välja ut ett flertal olika sökfilter för att begränsa 

sökningens omfattning. Sökfiltret som vi använde ständigt då vi sökte på Unisearch var att 

sökresultaten skulle begränsas till akademiska peer review-tidsskrifter samt att sökresultatets 

materialtyp skulle vara något av följande: akademisk tidskrift, rapport, nyhetspublikation 

eller primärt källdokument. Många av de gjorda sökningarna ledde till att vi hamnade på 

reviews. Dessa har vi försökt begränsa användningen av i vår uppsats genom att söka efter 

primärkällorna till dessa, detta med olika resultat. Då vi har använt oss av reviews har vi dock 

använt peer reviewed sådana och kontrollerat informationsinnehållet med flertalet andra peer 

reviewed-källor. I sökningen har vi i övrigt använt oss av olika strategier för att på ett 

effektivt sätt hitta relevanta källor såsom att i vissa fall begränsa publiceringsdatumet till ett 

visst tidsintervall samt ta bort Unisearch utökningsfunktion som utökar sökningen till 

relaterade ord och ämnen.  

 

Då vi upplevde Unisearch-sökningarna inte alltid gav önskvärt resultat har vi i vissa fall 

använt oss av sökfunktionen Google Scholar för att hitta titlar på relevanta artiklar. Google 

Scholar saknar dock sökfilter som begränsar sökresultaten till peer reviewed-texter och 

artiklar som kommer upp i en Google Scholar-sökning går inte alltid att få tillgång till. De 

artiklar vars titel vi tyckte var relevant har vi därmed sökt vidare på i Unisearch för att 

säkerställa att artikeln de facto var peer reviewed samt gick att få tillgång till. Då vi snabbt 

insåg att sökning på svenska både i Google Search och Unisearch inte gav några relevanta 

resultat för vårt litteraturarbete har samtliga sökningar skett på engelska. 

 

Utöver ovan nämnda databaser har vi använt oss av den aktuella gymnasieläroplanen. 
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2.3 Vanliga sökord 

Gene editing, genetic engineering, CRISPR, CRISPR/Cas, CRISPR/Cas9, Jennifer Doudna, 

CRISPR application, double-stranded break (DSB), multiplexing, gene drives, agriculture, 

medicine, case teaching, genetic engineering education, meaningful learning, case teaching 

method, ethics. 

 

3 Teoretisk bakgrund 

 

3.1 Bioteknik 

Bioteknik har haft och har fortfarande olika definitioner i olika sammanhang men kan 

generellt sammanfattas på följande sätt: ”… biotechnology refers to the use of living 

organisms or their products for the welfare of humanity.” (Ignacimuthu, 2012, s.19). 

Definitionen kan vidareutvecklas till: ”Biotechnology is defined as the application of current 

scientific methods and techniques to improve the biological systems, be they plants, animals, 

microorganisms, for the betterment of human beings” (Ignacimuthu, 2012, s.19). Syftet med 

bioteknik är alltså att förbättra eller modifiera mikroorganismer, växter och djur, inklusive 

människor, för att gynna mänskligheten (Kunkel & Luccia, 2019). Med denna breda 

definition av begreppet bioteknik kan vi säga att bioteknik har använts som metod i tusentals 

år under domesticeringen av djur och växter och för att avla fram önskvärda egenskaper hos 

dessa (National Research Council & Institute of Medicine (US), 2004). Användning av 

mikroorganismer för jäsning vid framställning av bl.a. alkoholhaltiga drycker, ost och bröd 

kan även det spåras som en bioteknisk metod som människor använde flera tusen år tillbaka i 

tiden (Ignacimuthu, 2012). I vår litteraturstudie har vi utgått från definitionen att bioteknik är 

en samling vetenskapliga metoder genom vilka människan modifierar levande organismer 

eller använder dem som redskap (Cole-Turner, 2019) där vetenskapliga metoder innefattar 

både kunskap och tekniker inom områdena mikrobiologi, biokemi, genetik samt kemiteknik 

(Ignacimuthu, 2012). 
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3.1.1 Genmodifiering 

Genmodifiering innefattar olika metoder för att ändra en organisms eller en arts genom, med 

syftet att antingen påverka individens fenotyp och/eller för att ändra på gensammansättningen 

hos framtida generationer. Historiskt sett har människan modifierat arter genetiskt utan att 

ens ha haft vetskapen om vad en gen är vilket har bidragit till den genkompositionen dagens 

arter har (National Research Council & Institute of Medicine (US), 2004). 

 

3.1.1.1 Den första genmodifieringen 

De allra första genmodifieringarna hade inte som syfte att modifiera genotyper, då vetskapen 

om gener saknades, utan att få fram önskvärda fenotyper. Urval och avel av individer med 

önskvärda egenskaper kan spåras som metod över 10 000 år tillbaka i tiden (National 

Research Council & Institute of Medicine (US), 2004). Artificiell selektion, eller urval, går ut 

på att man från en heterogen population väljer ut de individer som uppvisar en önskvärd 

fenotyp och låter dessa fortplanta sig. På så sätt ökar fenotypfrekvensen av den önskvärda 

egenskapen i nästkommande generationer. På 1800-talet beskrev William Youatt (1837) 

urval och avel som metod för att forma djur och växter, där han menade att avel är en 

trollstav i jordbrukarens händer. I mitten på 1800-talet bevisade Gregor Mendel att 

egenskaper kunde nedärvas och att de nedärvdes på ett regelbundet sätt. Detta visade han 

genom sitt berömda experiment där han korsade ärtor med varandra (Mendel, 1865). Mendels 

upptäckt banade väg för det moderna jordbrukets framväxt där eftertraktade egenskaper hos 

växter kunde selekteras fram genom korsning från kontrollerad pollination. Det har 

möjliggjort för växtförädlare att utveckla växter som är resistenta mot olika sjukdomar eller 

skadedjur samt gjort växterna mer tåliga mot olika stressfaktorer orsakade av miljön 

(National Research Council & Institute of Medicine (US), 2004).  

 

Domesticeringen av djur och växter bygger på en lång tradition av artificiell selektion där 

fokus har legat på att ”förbättra” djur och växter så att dessa i större grad kunde gynna 

mänskligheten genom t.ex. ökat näringsvärde och ökad produktion (Arntzen et al., 2019). 

Egenskaper hos djur och växter som ses som önskvärda inom bl.a. matindustrin innebär dock 

inte att de gynnar organismen evolutionärt eller har en positiv påverkan ekologiskt sett 

(National Research Council & Institute of Medicine (US), 2004). År av riktad evolution 

genom, av människan utförd, selektion har lett till att många gener har fixerats för specifika 
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alleler och att den genetiska variationen därmed har minskat. Detta har gjort att det idag är 

svårare att använda sig av korsbefruktning, som kräver att genetisk variation finns, med syfte 

att introducera nya specifika egenskaper (Chen et al., 2019).  

 

Nya egenskaper kan introduceras till en population även genom att utsätta arten för strålning 

som genererar mutationer där sedan de individer som utvecklat de önskvärda egenskaperna 

väljs ut. Även transgena tekniker kan användas för att introducera ny variation till en 

population genom att utomstående främmande DNA förs in med hjälp av en plasmid. 

Problemet med dessa två metoder är att förändringen i genkompositionen från generation till 

generation blir slumpmässig då denna typ av modifiering inte ger möjligheten att rikta sig 

mot en specifik gen eller allel. Slumpmomentet gör det även svårt att styra vilka egenskaper 

som nedärvs, samt hur de uttrycks (Chen et al., 2019). 

 

3.1.2 Genteknik 

Idag behöver människan inte längre förlita sig enbart på långsamma och slumpfyllda 

processer såsom avel och evolutionära processer för att utveckla önskvärda egenskaper hos 

organismer. Den snabba utvecklingen inom molekylärgenetiken har givit en helt ny mening 

till genmodifiering där denna innebär att man kan göra ändringar direkt i genomet och 

därmed ändra organismens fenotyp. Genteknik, eller genetic engineering (eng.), har blivit en 

samling av genmodifieringstekniker som inriktar sig just på att göra ändringar direkt i DNA:t 

(Ignacimuthu, 2012). I och med ökad kunskap inom molekylärbiologin har dessa metoder 

utvecklats för att bli allt precisare. De första gentekniska metoderna för modifiering av 

genom var i hög grad begränsade till slumpmässiga geninsertioner och mutationer medan de 

nyare metoderna bygger på en, inte helt felfri, precision som möjliggör specifika 

genomförändringar vid specifika siter (Esvelt & Wang, 2013). De nyare 

genomförändringsmetoderna beskrivs av Fang et al. (2019) på följande sätt: ”Genome editing 

can be defined as the modification of the genome within a living cell through the insertion, 

deletion, or replacement of one or more segments of DNA (s.741). Dagens tekniker använder 

sig framförallt av site-specifika nukleaser, site-specific nucleases (eng.), såsom CRISPR/Cas, 

TALENs och ZFNs (Fang et al., 2019), för mer info om dessa se tabell 1. 
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3.1.2.1 Upptäckter som har möjliggjort genteknikens framgång 

Förutom självklara framgångar inom genetikområdet i sin helhet såsom Watson och Cricks 

upptäckt av dubbelhelixen år 1953 (Watson & Crick, 1953) och upptäckten av DNA-

polymeras år 1955 av Kornberg samt den första in vitro DNA-syntesen till följd av detta 

(Kornberg et al., 1956) finns det en rad andra historiska nedslag som har bidragit till 

genteknikens utveckling, dessa redovisas i tabell 1. 

 
Tabell 1. Historisk överblick över några av upptäckterna som möjliggjorde genteknikens framgång. 

År Upptäckt Upptäcktens implikationer 

1962 Grönt fluorecerande protein 

(GFP) 

GFP hittades och isolerades år 1962 från maneten 

Aequorea victoria, och är ett protein som lyser 

grönt när det belyses av blå våglängder 

(Shimomura, Johnson & Saiga 1962). GFP-genen 

har använts som reportergen, ett biologiskt verktyg 

för att studera bl.a. genuttryck. Genom att 

sammanfoga GFP-genen med den gen man vill 

studera (målgen) och föra in dem i en plasmid kan 

man sedan enkelt identifiera celler som innehåller 

plasmiden, och därmed även målgenen, genom att 

belysa det med blått ljus (Chalfie et al., 1994). 

1967 DNA-ligaser Upptäckten av DNA-ligas, enzymet som har en 

viktig roll i DNA-ligering och replikation, år 1967 

(Gellert, 1967) banade väg för DNA-

splicingexperiment under nästkommande år och 

därmed utvecklingen av rekombinant-DNA-

teknologi. 

1968 Restriktionsenzymer Werner Arber upptäckte bakteriella 

restriktionsenzymer, enzymer som har förmågan att 

klyva främmande invaderande DNA hos bakterier 

(Arber, 1978). Dessa kom att spela stor roll inom 

gentekniken för site-specifik klyvning. 
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1972 rekombinant DNA (rDNA) De ovanstående upptäckterna resulterade i 

skapandet av rekombinant DNA, DNA med 

ursprung hos olika organismer. rDNA:s förmåga att 

replikeras naturligt samt uttrycka precis som 

naturliga gener (Cohen et al, 1973) blev en 

milstolpe i genteknikens utveckling.  

1981 Första transgena djuren Thomas Wagner m.fl. stod för utvecklingen av de 

första transgena djuren år 1981 genom att överföra 

genen som kodar för β-globin hos kaninen till 

flertalet muszygoter, via direkt mikroinjektion. 

Detta resulterade i att en del av de injicerade 

zygoten utvecklades till vuxna möss som 

producerade kaninens β-globin, en egenskap som 

även fördes vidare till avkomman (Wagner et al., 

1981). 

1983 PCR Polymerase chain reaction (PCR)-metoden 

utvecklades av Kary Mullis och möjliggjorde en 

snabb amplifiering av DNA, vilket har haft stor 

betydelse för vidare forskning (Towbin, 1995). 

1985 Zink finger nukleaser (ZFN) Zinc finger nucleases upptäcktes år 1985 och har 

sedan dess fått olika användningsområden (Klung, 

2010). ZFNs är riktade nukleaser som kan klyva 

DNA i valbara specifika sites. ZFN-metoden för 

genmodifiering är ineffektivt om man ser till senare 

gentekniska metoder då framställningen av site-

specifika ZFNs tar lång tid, är komplex och kräver 

mycket resurser (Doudna & Charpentier, 2013). 

Ineffektiviteten beror på att ett helt nytt protein 

behöver framställas för varje ny specifik DNA-site 

som nukleaset ska klyva (Urnov et al., 2010). 

1990 Human genome project Efter flera år av debatter om huruvida HGP skulle 
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(HGP) starta blev det officiella startskottet för det 

internationella forskningsprojektet år 1990. Syftet 

med HGP var att kartlägga det mänskliga genomet 

(Cantor, 1990). 

1995 Principer av CRISPR 

(Clustered Regularly 

Interspaced Short 

Palindromic Repeats) 

År 1995 puplicerade Francisco Mojica et al. en 

rapport om CRISPR (då kallat tandem repeats, 

TREPs) (Mojica et al., 1995). 

1996 Första däggdjuret klonas Dolly the sheep var det första däggdjuret som 

klonades med utgångspunkt från en somatisk cell 

från vävnaden hos ett vuxet får. Forskarna förklarar 

experimentets resultat på följande sätt: “The birth 

of lambs from differentiated fetal and adult cells 

(…) reinforces previous speculation that by 

inducing donor cells to become quiescent it will be 

possible to obtain normal development from a wide 

variety of differentiated cells.” (Wilmut et al., 

1997, s.810). 

2000-

2003 

Human genome project 

avslutas 

År 2000 blev forskare färdiga med ett grovt utkast 

för projektet, innehållande majoriteten av det 

mänskliga genomets sekvenser. Projektet 

avslutades 2003 (Cavalli-Sforza, 2005). 

2006 Induced pluripotent stem 

cells (iPSCs) 

Takahashi & Yamanaka presenterade år 2006 sin 

studie kring huruvida pluripotens kunde framkallas 

hos somatiska celler hos möss. Detta innebär att de 

ville programmera om differentierade celler till 

stamcell-liknande celler som är odifferentierade. 

Deras studie resulterade i att de genom att 

introducera fyra gener till mössens embryonala och 

vuxna fibroblastkulturer lyckades framkalla 

pluripotens hos cellerna, dessa celler kallade dem 
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för iPS celler (Takahashi & Yamanaka, 2006).  

2007 TAL (transcription activator-

like) effectors 

TAL-effektorer är virulensfaktorer som produceras 

av Xanthomonas spp.. TAL effektorernas DNA- 

bindningsförmåga rapporterades in så tidigt som år 

2007 (Römer et al., 2007). Strax efter kom en 

grupp forskare att publicera artikeln “Breaking the 

Code of DNA Binding Specificity of TAL-Type III 

Effectors” som presenterade hur TAL-effektorer 

kodar för mål-DNA-specificitet (Boch et al., 2009). 

2010 Första syntetiska livsformen År 2010 rapporterade en forskargrupp, ledd av 

Craig Venter, att de utifrån en digitaliserad 

genomsekvens av Mycoplasma mycoides hade 

skapat en syntetisk kromosom som sedan 

transplanterades till släktingen Mycoplasma 

capricolum. På så sätt skapade de en ny M. 

mycoides cell som fullständigt styrdes av endast 

den syntetiska kromosomen och uppvisade den 

förväntade M. mycoides- fenotypen inklusive 

självreplikationsförmågan (Gibson et al., 2010). 

2011 TALENs (Transcription 

activator-like effector 

nucleases) 

TALENs introducerades till genteknikens värld 

successivt från 2007-års upptäckt av TAL-

effektorer till att år 2011 vara ett väletablerat 

verkyg (Cermak et al., 2011). TALENs är liksom 

ZFNs riktade nukleaser som har förmågan att klyva 

DNA på ett site-specifikt sätt. TALENs kom att bli 

ett pålitligare samt effektivare verktyg inom 

gentekniken jämfört med ZFN (Nemudryi et al., 

2014). 

2012 CRISPR/Cas (clustered 

regularly interspaced short 

palindromic repeats) 

Upptäckten av CRISPR/Cas-systemens 

tillämpningsbarhet inom genmodifieringsfältet, i 

synnerhet CRISPR/Cas9, av Jennifer Doudna 
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(Nemudryi et al., 2014). 

2014 CRISPR Gene drives Gene drives, eller gendrivare, är DNA-fragment 

med en specifik sekvens vars syfte är att snabbt 

sprida någon eller några specifika egenskaper i en 

målpopulation. Idéen om gendrivare uppkom redan 

på 1960-talet men tekniken började inte tillämpas 

förrän Kevin Esvelt år 2014 hade visat på 

CRISPR/Cas9 tillämpningsbarhet som del av en 

gendrivare (North et al., 2019). Mer om gendrivare 

på s.37. 

 

2015 Mänskligt embryo 

modifierat via CRISPR 

Junjiu Huang var den första som tillämpade 

CRISPR/Cas9-tekniken för att modifiera ett 

mänskligt embryo. Syftet med experimentet var att 

modifiera en mutation i β-globin-genen som leder 

till den ärftliga blodsjukdomen β-talassemi (Liang 

et al., 2015). 

 

3.1.2.2 Genteknikens användningsområden 

Genteknik som verktyg för genmodifiering används idag inom många olika områden såsom 

växtförädling, medicin, forskning, industri och energiproduktion.  

 

3.1.2.2.1 Växtförädling 
 
Inom växtförädling används genmodifiering för att öka produktion av och/eller näringsvärde 

hos grödor (Arntzen et al., 2019). Grödornas näringsvärde kan påverkas direkt genom 

överföring och modifiering av gener medan produktionen kan påverkas på olika sätt genom 

att modifiera grödorna så att de bl.a. blir resistenta mot insektsangrepp (Esvelt et al., 2014). 

Grödornas produktion kan även ökas genom att modifiera dessa så att de tål torka bättre, detta 

är både viktigt för att göra produktionen effektivare i överlag i miljöer med osäker 
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vattentillgång men även preventivt för att minska den extrema vattenförbrukningen som 

jordbruket står för (Somerville & Briscoe, 2001).  

 

Att göra grödor resistenta mot olika angrepp via gentekniska metoder är högst aktuellt, inte 

minst hos de kommersiellt odlade bananerna som riskerar att utrotas p.g.a. svampsjukdomen 

Fusarium wilt. Dessa bananer är i hög grad sterila och därmed kan resistensgener mot 

svampen, som har visat sig finnas hos vissa av den kommersiella bananens vilda släktingar, 

inte introduceras till dessa på ett traditionellt sätt utan kräver överföring av gener via 

gentekniska metoder (Paul et al., 2011). 

 

3.1.2.2.2 Bevarande av mångfald 
 
Genteknik har även en viktig roll ekologiskt sett, på gott och ont. Gentekniken ger fler 

metoder för att arbeta för bevarande av den genetiska mångfalden, både inom och mellan 

arter, genom att bl.a. klona utdöda eller hotade arter, förflytta önskvärda genvarianter från en 

population till en annan inom en art eller att överföra gener mellan arter (Thomas et al., 

2013). Det är även viktigt att påpeka att gentekniken kan användas på ett mer indirekt sätt för 

att bevara mångfalden. Genteknik som ett sätt att effektivisera jordbruk leder inte bara till 

ökad produktion i stort. Denna gentekniktillämpning effektiviserar även nyttjandet av ytan 

som grödorna odlas på och minskar därmed mängden resurser såsom vatten och yta som 

behövs i jordbruket. Detta leder i sin tur till att de sparade resurserna istället kan avsättas för 

att bevara mångfald. 

 

3.1.2.2.3 Medicin  
 
Inom medicinen finns många användningsområden för genteknikens metoder. Djur kan t.ex. 

genmodifieras så att dessa utsöndrar farmaceutiska produkter via mjölken och bakterier kan 

genmodifieras på olika sätt för att massproducera bl.a. insulin, tillväxthormoner, enzymer och 

antibiotika som kan användas inom sjukvården (Cho et al., 2018). Genterapi är ett annat stort 

och högst aktuellt fenomen inom genteknikens medicinska metoder. Genterapi är en samling 

metoder då specifika mänskliga genomsekvenser modifieras i terapeutiskt syfte såsom 

korrigering av sjukdomsalstrande mutationer, införande av terapeutiska gener och 

avlägsnande av skadliga genomsekvenser (Maeder & Gersbach, 2016). Genmodifieringen 

kan göras såväl i somatiska celler som groddbaneceller där genmodifieringar i 
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groddbaneceller nedärvs till nästkommande generationer. All genmodifiering i 

groddbaneceller har därmed en påverkan på organismers evolution, och då även mänsklig 

evolution när genmodifieringen utförs på människor. Jiankuis He experiment på mänskliga 

embryon, blev snabbt en kontrovers. Motsättningen berodde delvis på att genom 

genmodifiering av embryon så inför man förändringar inte endast i somatiska celler utan även 

groddbaneceller. Modifieringen blir därmed ärftlig (Jiang & Rosemann, 2019).  

 

Genmodifiering hos människan diskuteras inte bara inom genterapifältet utan även inom 

genförbättringsfältet, och de etiska dilemman som dessa medför är högst aktuella i 

genteknikdebatten. Genterapi generellt sett är mycket mer accepterat än vad genförbättringar 

är när det kommer till genmodifiering av människor (Finot, 2019). I tabell 2 sammanfattas 

olika områden för genmodifieringstillämpning hos människor såväl som andra organismer. 

 
Tabell 2. En sammanställning av olika genmodifieringsområden hos människan. 

 somatiska celler (nedärvs ej) groddbaneceller (nedärvs) 

genterapi 

(behandlar 

sjukdom) 

Mindre kontroversiellt än genterapi i 

groddbaneceller eftersom 

förändringarna inte nedärvs. 

Genterapi utförd på somatiska celler 

är en typ av “medicin”. Detta är den 

mest accepterade tillämpningen av 

genmodifiering hos människor 

(Finot, 2019). 

Genterapi utförd på groddbaneceller har 

som syfte att bota framtida generationer 

från sjukdomar. 

genförbättring 

(ger fördelar till 

människor som 

redan är friska) 

Genförbättringar i somatiska celler 

kan liknas vid en “plastikoperation” 

som på något sätt ändrar en 

egenskap till en mer önskvärd 

egenskap hos personen ifråga. 

“Designer babies” innebär att man ska 

kunna förutse och välja fram önskvärda 

egenskaper samt modifiera embryot 

utefter dessa. Dessa genmodifieringar 

begränsas av att många egenskaper är 

komplexa och påverkas av såväl arv som 

miljö men även den etiska aspekten är ett 

stort hinder (Segers et al., 2019). 
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3.1.2.2.4 Forskning 
 
Inom forskning används genmodifiering för att bl.a. studera olika geners samt genvarianters 

funktion, uttryck samt nedärvningsmönster (t.ex. naturligt förekommande gendrivare, mer om 

gendrivare på s.37). Idag kan man t.ex. studera olika genetiska sjukdomar, som drabbar 

människor, genom att introducera dessa till modellorganismer, såsom möss, genom 

genmodifiering. Detta gör att man kan testa olika sjukdomsbehandlingar på 

modellorganismerna istället för att göra det direkt på människor. Dessa behandlingar 

inkluderar både mer traditionella sjukdomsbehandlingar som medicinering och kirurgiska 

ingrepp samt nyare behandlingar som genmodifiering av somatiska- och groddbaneceller. 

Om behandlingsförsöken på modellorganismer ger förväntat utfall kan behandlingen så 

småningom genomgå en klinisk prövning hos människor (Ma & Liu, 2015). 

 

3.1.2.2.5 Industri 
 
Genteknik får allt större utbredning inom industrin. Idag kan bakterier genmodifieras på ett 

sätt som tillåter bred användning av dessa inom industrin både vid syntetisering av önskade 

ämnen samt nedbrytning av oönskade sådana. Genmodifierade bakterier kan, beroende på art 

och typ av modifiering, bl.a. syntetisera följande ämnen: 

• specifika proteiner 

• gifter (såsom Botulinumtoxin) 

• biomaterial (aminosyror) 

• sekundära metaboliter med olika funktioner (antibiotika, kemoterapeutika, herbicider, 

immunosuppressiva läkemedel m.m.). 

• ämnen som behövs vid framställning av biobränsle och biokemikalier (t.ex. fettsyror)  

Dessa ämnen som syntetiseras har många olika användningsområden inom bl.a. 

biobränsleindustrin, medicinindustrin och jordbruksindustrin (Cho et al., 2018).  

 

3.2 Restriktionsenzym 

Ett centralt verktyg inom genmodifiering är restriktionsenzymer, även kallat 

restriktionsendonukleaser. Restriktionsenzymet känner igen samt klyver specifika 

nukleotidsekvenser i DNA-strängen och gör sedan ett dubbelsträngsbrott vilket leder till att 

DNA-strängen separeras (Doudna & Charpentier, 2014). Hos bakterier finns 
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restriktionsenzymer naturligt och har som funktion att försvara bakterien mot angripande 

virus och andra främmande nukleinsyror. Detta sker genom klyvning och nedbrytning av den 

främmande nukleinsyran till följd av restriktionsenzymets aktivitet. Eftersom den främmande 

nukleinsyran klyvs och bryts ner så hindrar denna klyvningsprocess viral aktivitet vilket givit 

upphov till det engelska namnet ”restriction enzyme” där ordet ”restrict” betyder just hindra. 

Genom att utvinna restriktionsenzymer från bakterier kan dessa sedan användas i andra 

organismer för att fästa och klyva mål-DNA:t (organismens DNA) vid specifika sekvenser. 

Det finns fyra klasser av restriktionsenzymer där klass II är den som används mest vid 

modifiering av DNA på grund av dess användbara klyvningsegenskaper samt att det inte 

krävs ATP för att klyvningen ska ske (Felice et al., 2019). Det finns en mängd olika varianter 

av restriktionsenzym där varje enzym binder till en specifik nukleotidsekvens vanligtvis 

bestående av 4-8 baspar. Beroende på vilken typ av restriktionsenzym som används fås två 

olika typer av ändar på den kluvna DNA-strängen. Sticky ends (klibbiga ändar) bildas när de 

två strängarna i dubbelsträngat DNA (dsDNA) klyvs var för sig vid två olika sites som inte är 

belägna mitt emot med varandra. Eftersom dessa ändar är komplementära med varandra kan 

de spontant baspara vid DNA-reparationen. Två DNA-molekyler som kluvits av ett specifikt 

enzym som skapar klibbiga ändar kan paras ihop oavsett vilka organismer det kommer från. 

Efter att ändarna parats ihop används DNA-ligas för att försegla bindningen mellan socker-

fosfatgrupperna på de båda DNA-molekylerna. Motsatsen till klibbiga ändar är blunt ends, 

eller trubbiga ändar, där dsDNA klyvs på de båda strängarna vid samma site vilket resulterar i 

att dsDNA:t klyvs i två dsDNA-fragment vars ändar slutar i ett baspar (Pingoud, 2004). 

 

3.3 Hur behandlas genmodifiering i skolan? 

Enligt Skolverkets författningssamling (SKOLFS, 2010:106) ska eleven i biologi 1 ges 

kunskaper i hur genetiken kan användas i verkligheten samt vilka risker och etiska 

ställningstaganden som bör beaktas kring detta. Det är dock i den efterföljande kursen, 

bioteknik, som genteknik tas upp på allvar. Här ska eleven bland annat ges kunskap om 

metoder inom genteknik samt hur metoderna kan appliceras inom jordbruk, medicin och 

forskning (SKOLFS, 2010:106). Vidare står det i SKOLFS (SFS 2010:106) att eleven ska ges 

förmåga att utföra laborationer som handlar om genteknik samt ges kunskaper i att se vilka 

möjligheter och risker genmodifiering av växter, djur och människor kan medföra. 
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4 CRISPR/Cas 

 
CRISPR/Cas-system (Clustered regularly interspaced short palindromic repeats/CRISPR-

associated) är naturligt förekommande adaptiva immunförsvarssystem som finns hos ungefär 

hälften av alla bakterier och i nästintill alla arkéer. CRISPR/Cas-systemen delas in i sex olika 

typer (Typ I-VI) med tillhörande subtyper. Typ I-III är de mest studerade medan typerna IV-

VI inte identifierades förens år 2015 och därför inte har studerats i lika hög grad (Makarova 

et al., 2015). CRISPR/Cas-system, framförallt typ II, har visats vara användbara inom 

gentekniken som ett verktyg för genmodifiering av olika slag (Kim et al., 2019). 

 

4.1 CRISPR/Cas: Försvarssystem hos prokaryoter 

CRISPR/Cas är beteckningen för specifika diversa försvarssystem hos en del prokaryoter 

som skyddar organismen mot virus och plasmider (Barrangou et al., 2007). När en organism 

med CRISPR/Cas-försvarssystem utsätts för främmande DNA eller RNA så integreras en 

kort sekvens av den invaderande nukleinsyran i värdcellens genom. Denna korta sekvens, 

som även kallas för en protospacer, integreras i specifika CRISPR-locus som finns i 

värdcellens genom. De integrerade protospacer-sekvenserna fungerar därefter som ett minne 

då de vidare används som mallar för transkription och bildning av korta crRNAs (CRISPR 

RNAs). CrRNA bildar vidare ett komplex med olika Cas-proteiner (CRISPR associated 

proteiner), då organismen återigen stöter på samma sekvens av främmande nukleinsyra. Detta 

komplex, crRNA:Cas-komplexet, känner då igen samt klyver den igenkända främmande 

nukleinsyran. Baserat på om det behövs ett eller flera Cas-proteiner i crRNA:Cas-

proteinkomplexet har man delat in de sex systemtyperna (I-VI) i två klasser. Klass 1 

inkluderar typerna I, III och IV som kräver flera olika Cas-proteiner i crRNA:Cas-

proteinkomplexet medan klass 2 innefattar typerna II, V och VI som endast kräver ett enda 

Cas-protein för att klyva nukleinsyran (Wright et al., 2016). Genom crRNA:Cas-

proteinkomplexets förmåga att klyva främmande nukleinsyror blir organismen immun mot 

främmande DNA och RNA som den har utsatts för tidigare och immuniteten är ärftlig (Kim 

et al., 2019). För att förstå hur denna process går till behöver vi först titta närmare på 

systemets uppbyggnad. 
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4.1.1 CRISPR-lokus 

CRISPR (Clustered regularly interspaced short palindromic repeats) är en typ av 

nukleotidsekvens hos många prokaryoter. Dessa sekvenser karaktäriseras av korta sekvenser 

med unikt DNA, kallat spacers, som skiljs åt av repeterade korta palindromiska sekvenser (se 

bild 1, spacers: gul, orange och röd, repeterade sekvenser: gröna) (Nemudryi et al., 2014). 

Varje spacer är en unik sekvens som har sitt ursprung i en protospacer från främmande 

nukleinsyra som värdcellen har påträffat tidigare. En spacer fungerar som en mall för specifik 

protospacer-immunitet genom att spacern transkriberas till crRNA. Protospacer-immuniteten 

innebär att spacern som integrerats i CRISPR-lokuset kodar för specificiteten i CRISPR-

lokusets försvarsmekanism. Denna försvarsmekanism känner igen samt klyver andra 

protospacers med samma specifika nukleotidsekvens som fanns hos spacerns ursprungliga 

protospacer. Försvarsmekanismen resulterar i att den igenkända protospacern bryts ner och 

därmed inte kan invadera värdcellens genom. På så sätt blir värdcellen immun mot 

invasionsförsök av protospacers med samma unika sekvens som den tidigare påträffat och 

inkorporerat i form av en spacer (Kim et al., 2019).  

 

  
Bild 1. CRISPR-lokus bestående av Cas-gener, en leader-sekvens och en CRISPR-kassett. Lägg märke till att 

varje spacer har en unik sekvens (illustrerat i olika färger), då varje spacer har sitt ursprung i en unik främmande 

protospacer, medan spacerlängden inom en CRISPR-kassett är konstant. De repeterade palindromiska 

sekvenserna har istället samma nukleotidsekvens (samma färg) och längden är även för dessa konstant inom en 

CRISPR-kassett. De repeterade palindromiska sekvenserna repeteras i kassetten och avgränsar spacers 

(Makarova et al., 2011). 
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En samling av spacers och de repeterade sekvenserna mellan dessa kallas för en CRISPR-

kassett (se bild 1). Antalet CRISPR-kassetter i mikroorganismers genom varierar, beroende 

på art, mellan 0 till 18 kassetter. CRISPR-kassetternas uppbyggnad skiljer sig i sin tur i antal 

och storlek av både spacers och de palindromiska sekvenserna. Längderna av spacers och de 

repeterade sekvenserna är dock konstanta inom en CRISPR-kassett och de repeterade 

sekvenserna är nästintill identiska (i motsats till spacers där varje spacer har en unik sekvens) 

(Makarova et al., 2011). Bredvid CRISPR-kassetten i CRISPR-lokuset finns leader-

sekvensen (leader sequence eng.) (se bild 1, leader-sekvensen: den svarta länken mellan Cas-

generna och CRISPR-kassetten). Leader-sekvensen är en AT-rik sekvens belägen uppströms 

CRISPR-kassetten. Denna sekvens har en promotor som reglerar uttrycket av crRNA:t samt 

en igenkänningssekvens för integreringen av främmande invaderande nukleinsyror i 

CRISPR-kassetten (Kim et al., 2019). I nära anslutning till CRISPR-kassetten, framför 

leader-sekvensen, finns Cas-generna som kodar för de olika nödvändiga Cas-proteinerna med 

nukleas-och helikasaktivitet (se bild 1) (Nemudryi et al., 2014). 

 

4.1.2 CRISPR/Cas-försvarssystemets tre faser 

CRISPR/Cas-försvarsmekanismen kan delas in i tre faser: adaptation, transkription samt 

interferens. Dessa faser, i synnerhet transkriptionen och interferensen, skiljer sig mellan de 

olika CRISPR/Cas-systemtyperna samt deras respektive subtyper (Koonin et al., 2017). 

 

4.1.2.1 CRISPR/Cas adaptation 

I adaptationsfasen/spacerförvärvningen (adaptation/spacer acquisition eng.) integreras den 

främmande protospacern i värdcellens CRISPR-lokus och bildar en ny unik spacer. 

Protospacern som integreras inom systemtyperna I, II och V behöver ha en 2-5bp (baspar) 

lång PAM-sekvens (protospacer adjescent motif) vid båda ändarna av protospacern. Denna 

PAM-sekvens har en central roll i interferensfasen (Yosef et al., 2012). Protospacern 

integreras i värdens genom bredvid den palindroma sekvensen som befinner sig närmast den 

AT-rika änden av leader-sekvensen. Detta gör att spacers i en CRISPR-kassett sitter i 

kronologisk ordning från den mest nyligen förvärvade spacern närmast leader-sekvensen till 

de sedan länge förvärvade spacers vid andra änden av CRISPR-kassetten. Enligt bild 1 är då 

den röda spacern förvärvad innan den orangea som i sin tur är förvärvad innan den gula som 

befinner sig närmast leader-sekvensen. Under integreringen av spacern påbörjar värdens 
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DNA-reparationsmekanism duplicera den palindroma sekvensen som finns i anslutning till 

leader-sekvensen. CRISPR-lokuset förlängs därmed med både en spacer och en palindromisk 

sekvens vid integrering av en ny protospacer. Detta gör att CRISPR-kassettens 

uppbyggnadsmönster förblir densamma efter integreringen av protospacern, alltså att den har 

en palindromisk sekvens nästintill leader-sekvensen (Kim et al., 2019).  

 

Två Cas-proteiner, Cas1 och Cas2, hittas hos nästintill alla CRISPR/Cas-systemtyper och 

spelar en central roll i den komplexa spacerförvärvningen (Koonin et al., 2017). Cas1 och 

Cas2 kodas vanligtvis av ett enda operon och bildar proteinkomplexet Cas1:Cas2 (se bild 2A, 

Cas1:Cas2 är ett fjärilsformat komplex). Cas1:Cas2-komplexet är inblandat i samtliga 

processer inom spacerförvärvningen, nämligen:  

 

1) Igenkänning av främmande nukleinsyra för spacerförvärvning. 

2) Förvärvning av en sekvens (protospacer) av specifik storlek (vanligtvis 30-40bp) 

från den främmande nukleinsyran där storleken på sekvensen varierar beroende på 

CRISPR/Cas-systemets typ och subtyp.  

3) Integrering av sekvensen i CRISPR-kassetten och duplicering av den intilliggande 

palindromiska sekvensen. I detta steg övergår den främmande nukleinsyrasekvensen 

från att vara en protospacer till att bli en integrerad spacer (Amitai & Sorek, 2016).  
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Bild 2. E. coli typ I-E CRISPR/Cas-system adaptation/spacerförvärvning. A) Cas1:Cas2-komplexet känner igen 

samt fångar in främmande DNA-sekvenser. Proteinkomplexet Cas1:Cas2 genomgår en konformationsförändring 

(de orangea Cas1-dimererna viker sig neråt och bildar en platt yta) och kan på så sätt binda in till protospacern. 

B) Select protospacer: Cas1:Cas-komplexet känner igen en protospacer med specifik längd. Protospacern antar 

en Dual-Fork-form som resultat av Tyr22/Y22-aktivitet på Cas1a och Cas1a`. Cleave 3`-overhangs: 

Cas1:Cas2-komplexet har nu kluvit protospacerns 3`-ände på respektive nukleotidsträng (röd och blå sträng) vid 

komplementärsekvensen till PAM (klyvningen illustreras med en sax). De enkelsträngade 3`-ändarna består nu 

av ett 5nt långt överhäng med en OH-grupp på ändnukleotiden. Integration: Den processade protospacern 

integreras i CRISPR-lokuset nästintill leader-sekvensen (grå) genom att protospacerns 3`-OH-ändar utför en 

nukleofil attack på CRISPR lokuset vid “site 1” och “site 2”. Jämför denna del av figuren med bild 1, denna 

figur är en förstoring av den delen i CRISPR-lokuset som har markerats med en röd fyrkant. DNA repair: 

Protospacern har nu integrerats och bildat en ny spacer i CRISPR-kassetten nästintill leader-sekvensen. 

Luckorna i värd-DNA:t (streckade gröna), som har bildats till följd av integreringen av protospacern, repareras 

genom värdcellens DNA-reparationsmekanismer vilket resulterar i att en repeterande palindromisk sekvens 

protospacer 

Nukleofil attack 

 



  26 

dupliceras. Resultatet av adaptationen är alltså att CRISPR-kassetten förlängs med en ny spacer och en 

palindromisk sekvens till följd av värdcellens DNA-reparationsmekanism (Wang et al., 2015). 
 

Endonukleasaktivitet hos Cas1 är en viktig komponent i spacerförvärvningen. Cas2 agerar 

istället som en strukturell subenhet i proteinkomplexet och inte som en katalysator, trots sin 

RNA-och DNA-klyvningsförmåga. Cas2s funktion som strukturell subenhet är framförallt 

viktig för det fysiska avgränsandet och bestämmandet av spacerns längd, då längden av 

spacers inom en CRISPR-kassett är konstant (Koonin et al., 2017). Mer information om hur 

denna spacerlängd-avgränsning sker finns i nästkommande stycken. 

 

För att beskriva adaptationsprocessen mer specifikt har vi valt att fokusera på adaptation hos 

E. coli som har typ I-E CRISPR/Cas-system (typ I, subtyp E CRISPR/Cas-system). Typ I-E 

CRISPR/Cas-systemet är ett system som endast kan förvärva en spacer från den främmande 

nukleinsyran om denna är en DNA-molekyl med PAM-sekvenser. Typ I-E CRISPR/Cas-

systemet kan därmed inte förvärva någon spacer från främmande RNA eller från främmande 

DNA-molekyler som saknar PAM-sekvenser. Det första som Cas1:Cas2-komplexet gör är att 

känna igen främmande DNA som mål-DNA för spacerförvärvning. I detta steg är det viktigt 

att Cas1:Cas2-komplexet, bestående av två Cas1-dimerer och en Cas2-dimer (bild 2A), inte 

förvärvar spacers från värdens eget DNA då detta leder till skadlig degradering av värdens 

DNA senare i interferensfasen. Hos typ I (samt II och V) förhindras autoimmuniteten genom 

att dessa CRISPR/Cas-system behöver specifika PAM-sekvenser för att spacerförvärvningen 

ska ske. PAM-sekvenser, som sitter på främmande protospacers, känns igen av Cas1:Cas2-

komplexet för integrering i specifika CRISPR-kassetter. Värd-DNA:t saknar antingen dessa 

igenkänningssekvenser helt eller har “fel” PAM-sekvenser som inte känns igen av Cas1:Cas-

komplexet, vilket leder till att värd-DNA:t inte känns igen som målsekvenser för 

spacerförvärvning (Stern et al., 2010).  

 

Cas1:Cas2-komplexets uppbyggnad bestämmer spacerlängden och skiljer sig mellan olika 

CRISPR-lokus. Innan bindning till protospacern genomgår proteinkomplexet en betydande 

konformationsförändring som bildar en platt yta. Denna platta yta främjar igenkänning av rätt 

protospacer samt gör protospacern mer tillgänglig för inkorporation i CRISPR-kassetten. I 

typ I-E binder Cas1:Cas2-komplexet till det främmande dsDNA:t (dubbelsträngade DNA:t) 

så att det första respektive sista basparet hamnar i höjd med tyrosinrester (Tyr22/Y22) på 

Cas1a respektive Cas1a´ (se bild 2B, den orangea delen av Cas1:Cas2-komplexet). Denna 
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inbindning begränsar storleken av protospacers som komplexet kan binda till (22-23 bp hos 

E. coli). Det dubbelsträngade DNA:t som fångas in av proteinkomplexet Cas1:Cas2 lindas 

upp i båda ändarna till följd av tyrosinresternas aktivitet på Cas1a och Cas1a´ och antar då en 

så kallad Dual-Fork-form med ssDNA-överhäng (enkelsträngat DNA-överhäng) i båda 

ändarna (se bild 2B: select protospacer) (Wang et al., 2015).  

 

Vid protospacerns 3`-överhäng befinner sig en komplementärsekvens till PAM som känns 

igen av proteinkomplexet Cas1:Cas2. Protospacern klyvs vid dessa sekvenser av Cas1a och 

Cas1a` och därmed bildas det två 3`-överhäng bestående av 5 nt (nukleotider) där 

ändnukleotiden på respektive sträng har en OH-grupp (se bild 2B: Cleave 3`-overhangs) 

(Wang et al., 2015). Dessa 3`-överhäng ökar bindningsaffiniteten mellan Cas1:Cas2-

komplexet och mål-DNA:t, det vill säga CRISPR-lokuset där protospacern ska integreras. 

Närvaron av komplementärsekvensen till PAM i 3`-änden ökar samtidigt bindningsaffiniteten 

mellan Cas1:Cas2 och protospacern. Dessa två affinitetsökningar leder till att Cas1:Cas2-

komplexet, protospacern samt mål-DNA:t bildar en stabil struktur som tillåter 

spacerförvärvning i CRISPR-lokuset. OH-grupperna i 3`-ändarna av båda 

protospacersträngarna utför en nukleofil attack på CRISPR-lokuset (se bild 2B: Integration) 

vilket leder till att protospacern invaderar mål-DNA:t. På så sätt integreras protospacern i 

CRISPR-kassetten, nästintill leader-sekvensen, och bildar en ny spacer. Vidare repareras 

DNA:t där spacern integrerats för att fylla igen luckorna i CRISPR-kassetten (bild 2B: DNA 

repair, luckorna illustreras med gröna streckade linjer). Denna reparation sköts av värdcellens 

egen DNA-reparationsmekanism och leder till att en palindromisk sekvens dupliceras. Hela 

spacerförvärvningen/adaptationsfasen resulterar till slut i att en spacer av korrekt längd, alltså 

samma längd som övriga spacers i CRISPR-kassetten, har integrerats och att en palindromisk 

sekvens har duplicerats (Amitai & Sorek, 2016). 

 

4.1.2.2 CRISPR/Cas Transkription 

Fas två inom CRISPR/Cas-försvarsmekanismen är transkriptionen, där crDNA (CRISPR-

DNA, det DNA som finns inom en CRISPR-kassett) transkriberas till pre-crRNA (pre-

CRISPR RNA) vilket sedan modifieras till crRNA (CRISPR-RNA). Transkriptionen styrs 

från leader-sekvensen inom CRISPR-lokuset som innehåller sites för regulatoriska proteiner 

att binda in till. Transkriptionen skiljer sig åt mellan olika CRISPR/Cas-systemtyper, de 

systemtyperna som tas upp framöver är typ I-III. Gemensamt för dessa typer, i 
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transkriptionsfasen, är att hela CRISPR-kassetten transkriberas för att sedan klyvas i mindre 

fragment av Cas-proteiner samt att crRNA:t modifieras innan det sedan vidare används inom 

cellens försvarssystem (Nemudryi et al., 2014). Det som skiljer de tre typerna från varandra 

är hur pre-crRNA:t modifieras vilket leder till olika typer av moget crRNA (Li, 2015). Det 

mogna crRNA:t fungerar, i interferensfasen, som guide i processen att hitta och bryta ned 

främmande invaderande nukleinsyror. Vid modifiering av pre-crRNA av typ I, tillhörande 

klass 1-systemtyperna, är en rad Cas-proteiner inblandade där vissa av dessa tillsammans 

bildar ett komplex som benämns Cascade (CRISPR-associated complex for antiviral 

defense). Några av Cas-proteinerna i komplexet är senare även inblandade i processen att leta 

upp främmande invaderande DNA (Marraffini & Sontheimer, 2011). Efter transkriptionen 

letar Cas-proteinerna upp och klipper pre-crRNA:t vid de repeterande palindromiska 

sekvenserna vilket genererar kortare sekvenser där varje sekvens innehåller en uppsättning av 

en unik spacer samt en intilliggande repeterad palindromisk sekvens (Li, 2015). 

 

Modifieringen av pre-crRNA av typ III, som även det tillhör klass 1 systemtyperna, sker på 

liknande sätt som för typ I men skiljer sig i att Cascade-komplexet inte är inblandat utan 

modifieringen utförs av endoribonukleaset Cas6 (CRISPR-associated 6). I både typ I och typ 

III sker klyvningen av 5’-änden av pre-crRNA:t vid en likartad position i den repeterande 

palindromiska sekvensen (8 nukleotider uppströms den repeterande palindromiska 

sekvensen) medan klyvningen av 3’-änden skiljer sig både mellan och inom de båda typerna 

eftersom den senare genomgår ytterligare modifiering (Marraffini & Sontheimer, 2011). 

  

Vid modifiering av pre-crRNA inom CRISPR/Cas-sytemtyp II, en klass 2 systemtyp, krävs 

det först att de repeterande palindromiska sekvenserna i pre-crRNA:t basparar med en icke-

kodande komplementär RNA-sekvens som kallas för tracrRNA (Trans-activating crRNA). 

Detta bildar, vid de repeterande palindromiska sekvenserna, på så vis dubbelsträngat pre-

crRNA (Chylinski et al., 2015). Efter att tracrRNA:t basparat med de repeterade 

palindromiska sekvenserna på pre-crRNA:t klyver endoribonukleaset RNaseIII pre-crRNA:t 

vid de repeterande palindromiska sekvenserna. För att dessa klyvningar ska kunna ske 

behöver även endonukleaset Cas9, ett Cas-protein, vara närvarande. Pre-crRNA-fragmenten 

som bildas till följd av denna klyvning består av en spacer samt en repeterad palindromisk 

sekvens med det basparade tracrRNA:t, även Cas9 är i detta stadie en del av komplexet 

(Chylinski et al., 2015). Cas9 modifierar sedan ytterligare pre-crRNA:t innan det blir ett 

färdigt crRNA (Li, 2015). Just typ II-modifieringar av crRNA är vanligt hos bakterier och är 
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även den typen som används mest inom gentekniken med syfte att genmodifiera organismer 

(Chylinski et al., 2015). 

 

4.1.2.3 CRISPR interferens (CRISPRi) 

Efter transkriptionen används det bearbetade crRNA:t för att känna igen främmande 

invaderande nukleinsyror. Detta sker genom att spacer-sekvensen i crRNA:t, som tidigare 

inkorporerats i CRISPR-lokuset, känner igen och binder in komplementärt till motsvarande 

sekvens hos den invaderande nukleinsyran och fungerar på så vis som en guide. CrRNA:t har 

sedan tidigare bildat ett komplex med ett eller flera Cas-proteiner vilket har till uppgift att 

bryta ned den främmande nukleinsyran (Marraffini & Sontheimer, 2011). Beroende på inom 

vilken CRISPR/Cas-systemtyp interferensen sker samt om det är DNA eller RNA som ska 

brytas ned är olika Cas-proteiner involverade i komplexet. Bakteriofager (virus) har under en 

lång tid samexisterat med prokaryoterna vilket lett till att en rad olika försvarssystem mot 

CRISPR-interferens utvecklats hos bakteriofagerna. Denna samevolution har samtidigt gjort 

att prokaryoterna utvecklat många olika typer av CRISPR-interferens (Nemudryi et al., 

2014). Vi kommer att förklara de tre typerna och jämföra dessa med varandra för att se vilka 

skillnader respektive likheter som finns.  

 

I typ I CRISPR/Cas-system binder crRNA:t först till ett multiproteinkomplexet Cascade 

(CRISPR-associated complex for antiviral defense). Därefter känner crRNA:t igen och 

binder till den komplementära delen av det främmande DNA:t vilket endast sker om det 

främmande DNA:t har en PAM-sekvens. PAM-sekvensen, som finns på vardera sida om den 

invaderande protospacer-sekvensen, krävs för att crRNA av typ I ska kunna binda in till 

protospacern. Efter att crRNA och Cascade bundit in till främmande invaderande DNA 

rekryteras nukleaset Cas3 som har till uppgift att bryta ned det främmande DNA:t. På 

liknande sätt sker interferensen i typ III CRISPR/Cas-system, dock med vissa undantag. I 

interferensfasen hos typ III CRISPR/Cas-system är det nukleaset Cas10 som rekryteras 

istället för Cas3 men funktionen förblir densamma (Richter et al., 2013). I likhet med 

interferens av typ I binder crRNA:t (inom typ III interferens) till ett proteinkomplex. 

Subtyperna III-A och III-B har olika komplex som crRNA:t binder till, CMS respektive CMR 

(Rouillon et al, 2013). CrRNA som bundit till ett av dessa proteinkomplex, inom typ III 

CRISPR/Cas-system, binder till och bryter främst ned RNA men det har även visat sig finnas 

andra subtyper som kan binda in till DNA med hjälp av PAM (Richter et al., 2013).  
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Inom interferens av typ II finns det detaljer som skiljer från interferens av typ I och III. 

Interferens av typ II bygger på att endast ett protein, Cas9, bildar ett 

ribonukleoproteinkomplex (ribonukleinsyra-protein-komplex) med tracrRNA:crRNA- 

duplexen (Richter et al., 2013). Cas9 binder in till tracrRNA:crRNA-duplexen via tracrRNA:t 

som, till skillnad från crRNA:t, har förmågan att bilda och upprätthålla denna bindning med 

Cas9. CrRNA:t i tracrRNA:crRNA-duplexen har som funktion att guida Cas9 till en specifik 

DNA-målsekvens som är komplementär till crRNA:t i duplexet. På så sätt kan crRNA:t 

baspara med målsekvensen vilket i sin tur möjliggör att Cas9 gör ett site-specifikt 

dubbelsträngsbrott (DSB) i DNA:t (Doudna & Charpentier, 2014).  

 

4.2 CRISPR/Cas9: Gentekniskt verktyg 

CRISPR/Cas-systemen, som först observerades och rapporterades så tidigt som år 1995 

(Mojica et al., 1995), har på senare år blivit ett revolutionerande gentekniskt verktyg. Även 

om andra riktade genmodifieringsmetoder har använts, i form av bl.a. ZFNs och TALENs, 

blev upptäckten av CRISPR/Cas-systemens tillämpningsbarhet inom gentekniken ett stort 

genombrott i genmodifieringens värld (Doudna & Charpentier, 2014).  

 

Typ II CRISPR/Cas-system, CRISPR/Cas9 närmare sagt, är de CRISPR/Cas-system som 

först tillämpades som ett gentekniskt verktyg för genmodifiering (Jinek et al., 2012) och är än 

idag de mest studerade CRISPR/Cas-systemen, även om en del av de övriga systemtyperna 

har visat sig vara tillämpningsbara (Wright et al., 2016). CRISPR/Cas9 har tillämpats 

framgångsrikt på många olika organismer från samtliga domäner vilket delvis beror på att det 

finns väldigt många naturliga typ II CRISPR/Cas9-systemvarianter och därmed fler 

gentekniska verktyg som tillåter en stor variation hos målsekvenser (Doudna & Charpentier, 

2014). Detta beror på att olika subtyper av typ II CRISPR/Cas9-system har olika Cas9-

proteiner och de olika Cas9-proteinernas specificitet för specifika tracrRNA:crRNA-duplex 

varierar. Då specifika RNA-duplex krävs för olika typer av modifiering, både sett till 

tillämpningens syfte samt organismen genmodifieringen utförs på, så ger en större variation 

inom typ II CRISPR/Cas9-systemen en större bredd användningsområden för CRISPR/Cas9-

tekniken. Ju fler olika naturliga typ II CRISPR/Cas9-system det finns desto större chans att 

någon av dessa kommer kunna tillämpas på en viss art eller inom en specifik CRISPR/Cas9-
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metod (Fonfara et al., 2014). Anledningen till att upptäckten av CRISPR/Cas9 gentekniska 

tillämpningsbarhet har blivit så betydande har att göra med att detta verktyg har många 

fördelar jämfört med tidigare gentekniska metoder såsom TALENs och ZFNs när det gäller 

tidseffektivitet, resurser, enkelhet samt tillämpningsbarhet (Jinek et al., 2013).  

 

Många av de tidigaste gentekniska metoderna hade sin grund i site-specifik igenkänning av 

DNA-sekvenser som måltavlor för genmodifiering, vilket även är fokuset i dagens genteknik, 

såsom tillämpning av CRISPR/Cas9-systemet. Gentekniken bygger på naturligt 

förekommande mekanismer hos celler såsom DNA-reparationsmekanismer samt DNA-

rekombination och metoderna är utformade så att dessa naturligt förekommande mekanismer 

tas tillvara. CRISPR/Cas9 är ett system som i sig är naturligt förekommande men även kan 

användas som ett verktyg inom gentekniken som komplement till andra naturliga 

mekanismer. Reparationsmekanismernas funktion som visade på att dubbelsträngsbrott i 

dsDNA kan repareras var startskottet för forskning kring hur man kan introducera 

dubbelsträngsbrott vid specifika sekvenser för att åstadkomma någon sorts modifiering på en 

specifik site i DNA:t. Tillämpningen av CRISPR/Cas9, som genteknisk metod för att 

introducera dubbelsträngsbrott på ett site-specifikt sätt, är en av denna forsknings mest 

framgångsrika produkter genom tiden (Doudna & Charpentier, 2014). 

 

4.2.1 Tillämpning av CRISPR/Cas9-interferens: dubbelsträngsbrott 

Anledningen till att just typ II CRISPR/Cas9-systemen, jämfört med de andra CRISPR/Cas 

systemtyperna, är överlägsna inom genmodifieringsfältet är deras enkelhet. Typ II systemen 

bygger på ett enda protein, endonukleaset Cas9, som behövs för att klyva DNA vid specifika 

sites (Sapranauskas et al., 2011). Cas9 binder in till tracrRNA:crRNA-duplexet vilket gör 

Cas9 programmerbar i den aspekten att tracrRNA:crRNA-duplexet guidar Cas9 till en 

specifik DNA-målsekvens som är komplementär, eller nästintill komplementär, till crRNA:t i 

duplexet. På så sätt kan crRNA:t baspara med målsekvensen vilket i sin tur möjliggör att 

Cas9 gör ett site-specifikt dubbelsträngsbrott (DSB) i DNA:t (Doudna & Charpentier, 2014).  

 

TracrRNA:crRNA-duplexet (se bild 4A) har visat sig kunna ersättas av ett enda RNA-

transkript kallat sgRNA (single-guide RNA) vars funktionella egenskaper överensstämmer 

med tracrRNA:crRNA-duplexets funktion. SgRNA har både en god Cas9-bindningsförmåga 

och en komplementär del till DNA-målsekvensen som tillåter igenkänning av och 
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basparandet med målsekvensen (Jinek et al., 2012). 3`-änden av sgRNA motsvarar 

tracrRNA:s funktion i tracrRNA:crRNA-duplexet och har som huvuduppgift att binda till 

Cas9-proteinet och rekrytera det till målsekvensen där proteinet ska göra ett 

dubbelsträngsbrott. Vid 5`-änden av sgRNA befinner sig en 20 nt lång sekvens, motsvarande 

crRNA:s funktion i tracrRNA:crRNA-duplexet, som kodar för en specifik målsekvens där 

Cas9 ska göra dubbelsträngsbrottet (se bild 4B). Denna 5`-sekvens basparar komplementärt 

med målsekvensen och är därmed den delen som guidar Cas9 till rätt site på mål-DNA:t. 

Denna guidande del av sgRNA:t kan bytas ut mot nya sekvenser och därmed kan sgRNA:t 

enkelt programmeras om för att guida Cas9 till nya målsekvenser (Doudna & Charpentier, 

2014).  

 

 
Bild 4. A) Figuren visar crRNA:tracrRNA-duplexets uppbyggnad och struktur i naturen (det gul-svart-röda 

komplexet längst ner i figuren) samt dess inbindningsställe till mål-DNA:t. B) Figuren visar istället sgRNA, 

funktionella motsvarigheten till crRNA:tracrRNA-duplexet, som används inom gentekniken. Lägg märke till att 

även om strukturen skiljer sig mellan dessa så förblir de funktionella egenskaperna identiska hos 

crRNA:tracrRNA-duplexet och sgRNA:t (Jinek et al., 2012).  
 

Ribonukleoproteinkomplexet sgRNA:Cas9 kräver två faktorer för att känna igen 

målsekvensen. Det första är sgRNA:s 5`-ände (den orangea lådan i bild 4B) som är 

komplementär, eller nästintill komplementär, till målsekvensen och det andra är närvaro av 

en PAM-sekvens intill målsekvensen. Detta eftersom alla typ II CRISPR/Cas9-system 

behöver känna igen en PAM-sekvens för att crRNA-delen av crRNA:tracrRNA-duplexet, 

motsvarandes 5`-änden av sgRNA, ska kunna baspara med den komplementära målsekvensen 

(Sternberg et al., 2014). SgRNA:Cas9-komplexet står för bildandet av en R-loop-struktur 

vilket är en tresträngad nukleinsyra beståendes av en DNA:RNA-hybrid (bild 5C, grön-lila 
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duplex) samt en enkel DNA-sträng (bild 5C, grön enkelsträng). R-loop-strukturen är ett 

resultat av att det dubbelsträngade mål-DNA:t lindas upp och bildar en bubbla vid PAM-

sekvensen vilket tillåter att 5`-änden av sgRNA:t kan baspara med en av dessa enkla DNA-

strängar (se bild 5C). Bildandet av R-loopen börjar med att ribonukleoproteinkomplexet 

sgRNA:Cas9 känner igen PAM-sekvensen som då reglerar bildningen av själva R-loopen 

genom att styra upplindningen av mål-DNA:t (Szczelkun et al., 2014). 

 

När R-loopen är bildad genom att samtliga 20 nukleotider vid 5`-änden av sgRNA:t (eller 

tracrRNA:crRNA) har basparat med målsekvensen kan klyvningen av mål-DNA:t vid PAM-

sekvensen börja (Jinek et al., 2012). Cas9-proteinet som står för denna klyvning består av två 

lober: nukleasloben samt α-loben (se bild 5A). Nukleasloben står för själva klyvningen av 

mål-DNA:t. Strukturen av α-loben tillåter istället sammanbindningen av de två loberna samt 

inbindningen av sgRNA (eller tracrRNA:crRNA), dessa funktioner spelar stor roll i 

bildningen av den tidigare nämnda R-loopen. Nukleasloben i sin tur består av tre domäner 

som har en central roll i mål-DNA-klyvningen: dels en PAM-interagerande domän samt en 

HNH- och en RuvC-lik nukleasdomän (Wright et al., 2016). När R-loopen är bildad står 

nukleasdomenärena HNH och RuvC för själva klyvningen av var sin DNA-sträng i mål-

helixen vilket resulterar i ett dubbelsträngsbrott. HNH-domänen står för klyvningen av den 

strängen som är komplementär till 5`-ändens sekvens i ribonukleproteinkomplexet 

(sgRNA:Cas9), det vill säga den sträng som komplexet basparar med. RuvC-domänen står 

istället för klyvningen av den icke-komplementära strängen (se bild 5C) (Jinek et al., 2012). 

 

 
 
Bild 5.  RNA-guidad klyvning av mål-DNA:t. A) Ribonukleoproteinkomplexets, tracrRNA:crRNA:Cas9, 

uppbyggnad. SgRNA fungerar på motsvarande sätt som tracrRNA:crRNA.. B) Ribonukleoproteinkomplexet 

tracrRNA:crRNA:Cas9 (eller sgRNA:Cas9) känner igen målsekvensen, på DNA-strängen S2, via RNA 5`-

ändens mer eller mindre exakta komplementärsekvens till målsekvensen samt närvaron av en PAM-sekvens. I 

figuren visas en 5`-ände som har två icke-komplementära baser till målsekvensen samt, illustrerat i lila. C) R-
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loop bildas, som resultat av ribonukleproteinkomplexet och PAMs kontroll av DNA-upplindningen, 5`-änden av 

sgRNA:t har nu basparat med målsekvensen. Vidare kan Cas9 göra ett dubbelsträngsbrott i mål-DNA:t genom 

att dess HNH-domän klyver sgRNA:s komplementärsträng (S2) och RuvC-domänen klyver den icke-

komplementära strängen (S1). D) Resultatet av dubbelsträngsbrottet är två DNA-fragment som slutar i trubbiga 

ändar. Målsekvensen har basparat med sgRNA:ts 5`-ände och bildar nu ett dsDNA-fragment som kan se olika 

ut, beroende på om sgRNA:t var exakt komplementärt till målsekvensen eller inte. Om sgRNA:t är exakt 

komplementärt till målsekvensen sker det ingen sekvensförändring i mål-DNA:t från steg B till D, det grön-lila 

dsDNA:t i steg D är en exakt kopia av det ursprungliga mål-DNA:t (S1:S2) till vänster om PAM. Då sgRNA:t ej 

är exakt komplementärt till målsekvensen kan baser på S2-strängen bytas ut vid vidare reparation efter att 

sgRNA:t har basparat med målsekvensen. Detta visas i steg D genom att två baser på S2 har bytt färg från grön 

till lila (Doudna & Charpentier, 2014). 
 

4.2.1.1 Genmodifiering genom invadering av ett sgRNA som ej är perfekt 
komplementär med målsekvensen 

Ribonukleoproteinkomplexets aktivitet resulterar i att ett dubbelsträngsbrott har skett på en 

förutbestämd site i mål-DNA:t och produkten blir DNA-molekyler med trubbiga ändar, alltså 

ändar som slutar i ett baspar (se bild 5 och jämför hur mål-DNA:t förändras från steg B till 

steg D). 5`-änden av sgRNA:t har i interferensfasen basparat med målsekvensen och på så 

sätt invaderat mål-DNA:t. Anledningen till att denna invadering, som utförs av sgRNA:t, kan 

direkt leda till genmodifiering är att 5`-änden av sgRNA:t inte behöver vara exakt 

komplementär till mål-DNA-sekvensen som den ska binda till utan kan ha någon eller ett 

antal nukleotider som ej är komplementära till målsekvensen (vilket illustreras i bild 5 genom 

att 5`-änden av sgRNA:t har två avvikande baser, lila färg). Denna accepterade felmarginal 

möjliggör alltså att mål-DNA-sekvensen modifieras genom att ett eller ett antal baspar byts ut 

vid efterföljande DNA-reparation (se bild 5D). Användning av sgRNA på detta sätt i syfte att 

uppnå en specifik modifiering i mål-DNA:t har dock sina nackdelar. Ju mindre komplementär 

sgRNA:t är till målsekvensen desto större risk att Cas9 klyver DNA:t vid fel site. Denna off-

site-aktivitet minskar därmed om sgRNA:t är så exakt som möjligt komplementär till 

målsekvensen, risken för off-site-klyvning finns dock kvar även om komplementariteten 

mellan sgRNA:t och målsekvensen är fullständig (Doudna & Charpentier, 2014). 

 

4.2.1.2 Genmodifieringsmekanismer som möjliggörs vid dubbelsträngsbrottet 

Syftet med dubbelsträngsbrottet i mål-DNA:t, som bildas till följd av 

ribonukleoproteinkomplexet sgRNA:Cas9, behöver inte vara att direkt modifiera sekvensen 
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genom att 5`-änden av sgRNA:t i sig inför förändringar vid dess invadering av målsekvensen. 

SgRNA:ts 5`-ände kan programmeras på ett sådant sätt att dess 20 nukleotider långa sekvens 

blir exakt komplementär till mål-DNA-sekvensen eller att den har nukleotidförändringar som 

i slutändan inte påverkar mål-DNA:ts funktion i sig. Sådant perfekt komplementärt sgRNA 

används inom gentekniken för att just orsaka dubbelsträngsbrott vid en specifik site, och inte 

för att introducera någon sorts modifiering genom själva sgRNA:t i sig. Dubbelsträngsbrottet 

som bildats kan användas för att modifiera DNA:t vid klyvningssiten genom att utnyttja 

värdcellens DNA-reparationsmekanismer (Doudna & Charpentier, 2014). 

 

Det finns två huvudsakliga DNA-reparationsmekanismer som klarar av att reparera 

dubbelsträngsbrott som har resulterat i DNA-fragment med trubbiga ändar. Dessa är: 

1. Icke-homolog sammanfogning (NHEJ från eng. Non-Homologous End Joining) 

2. Homolog rekombination (HR) 

När mål-DNA:t klyvs av sgRNA:Cas9-komplexet börjar cellens reparationsmekanismer 

direkt utföra sin funktion för att reparera dubbelsträngsbrottet och denna process möjliggör 

modifiering av målsekvensen. Vid Icke-homolog (NHEJ) reparation sammanfogas de 

trubbiga ändarna, som bildats vid dubbelsträngsbrottet, direkt vilket ofta leder till mindre 

insertioner eller deletioner av nukleotider (indels) vid klyvningsstället (se bild 6) (Du et al., 

2018). Dessa indels leder i många fall till att det sker en frameshift-mutation i genen vilket 

gör att den kodande sekvensens läsram vid translationen, och därmed även dess 

proteinprodukt, förändras. Den reparerade sekvensen riskerar alltså att sluta koda för det 

proteinet den ska och inaktiveras. Denna sidoeffekt av NHEJ-reparationen används inom 

genmodifiering för att inaktivera en gen genom att klyva den vid en specifik site med 

sgRNA:Cas9 i syfte att ändra sekvensens läsram och därmed proteinet som bildas vid 

translationen (Jie et al., 2017). Homolog rekombination (HR) som mekanism för 

dubbelsträngsbrottsreparation ger många fler möjligheter till genmodifiering än vad NHEJ 

gör. Vid HR använder mål-DNA:t sig av homologt dsDNA som mall för reparation av 

dubbelsträngsbrottet. Detta leder till att man kan introducera ett specifikt fragment av dsDNA 

till målcellen som sedan används som mall för en sekvens som sammanlänkar mål-DNA:t vid 

klyvningsstället (se bild 6). Ett kriterium för att detta ska vara möjligt är att ändarna av det 

introducerade DNA:t ska vara komplementära till ändarna på mål-DNA:t som bildats vid 

dubbelsträngsbrottet. Dessa ändar behöver vara komplementära eftersom homolog 

rekombination kräver att det finns en homolog DNA-molekyl närvarande (Tran et al., 2019). 
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Bild 6.  Illustration av reparationsmekanismernas resultat vid ett av Cas9 orsakat dubbelsträngsbrott. 

Dubbelsträngsbrottet lagas antingen genom icke-homolog sammanfogning (NHEJ) eller homolog rekombination 

(HR). NHEJ leder till att DNA-fragmenten direkt sammanfogas vid klyvningsstället vilket ofta leder till en 

mindre, slumpmässig insertion eller deletion vid klyvningsstället, grönt i figuren. Vid HR används istället en 

homolog DNA-molekyl, i detta fall ett specifikt introducerat DNA-fragment (blå) vars ändar är komplementära 

till mål-DNA-ändarna vid klyvningsstället, för att reparera dubbelsträngsbrottet. Det introducerade DNA:t 

används som mall vid HR. Det introducerade DNA:t utför en stränginvasion vilket leder till att det kopieras och 

ligerar dubbelsträngsbrottet på mål-DNA:t. HR resulterar i en insertion av en kopia till det introducerade DNA 

vid klyvningsstället (Doudna & Charpentier, 2014). 
 

HR är att föredra inom CRISPR/Cas-genmodifiering, jämfört med NHEJ, p.g.a. dess 

specifika modifieringsmöjligheter. NHEJ-reparation av dubbelsträngsbrottet leder till små 

ospecifika indels där varken längden eller frekvensen kan bestämmas i förhand. NHEJ kan 

alltså leda till modifieringar som avviker från syftet med modifieringen. Dessa avvikelser kan 

vara: 

• Indels som inte förändrar målsekvensens läsram och därmed inte ger den önskvärda 

effekten av geninaktivering 

• Indels som förändrar läsramen på ett icke-önskvärt sätt 

• Indels som sker vid dubbelsträngsbrott när syftet med dubbelsträngsbrottet egentligen 

var att introducera någon ny sekvens genom HR-reparation 

NHEJ bortprioriteras inom gentekniken till följd av ovanstående nackdelar men även p.g.a. 

reparationsmekanismens genmodifieringsbegränsningar i sig. HR-reparation möjliggör 

istället en specifik modifiering vid dubbelsträngsbrottet som bestäms av den introducerade 

dsDNA-mallen (Tran et al., 2019). NHEJ förekommer oftare än HR i naturen vilket gör att 

metoder för att öka HR-frekvensen har varit (Doudna & Charpentier, 2014), och är än idag, 
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ett centralt forskningsområde i nära anslutning till CRISPR/Cas-forskningen. Stora framsteg 

har gjorts inom detta forskningsområde, såsom Trans et al. forskningsresultat (2019) som 

möjliggör en 14,9-faldig ökning av HR-reparationsfrekvensen hos däggdjur. Ökning av HR-

frekvensen jämfört med NHEJ görs genom manipulering av olika proteiner, såsom de 

regulatoriska proteinerna 53BP1 och BRCA1 vars närvaro påverkar sannolikheten för NHEJ-

respektive HR-reparation (Tran et al., 2019). 

 

4.2.1.3 Multiplexing 

Multiplexing är en teknik som möjliggör flera dubbelsträngsbrott samtidigt vid olika sites i 

mål-DNA:t. Cas9 kan nämligen programmeras med flera olika sgRNA:s samtidigt, inom en 

cell, vilket medför en samtidig klyvning av mål-DNA:t vid ett antal sites. Till skillnad från 

modifiering av målsekvensen genom ett dubbelsträngsbrott, som endast möjliggör 

introducerande av nya sekvenser, så möjliggör multiplexing även avlägsnande av specifika 

sekvenser från mål-DNA:t. Det är alltså multiplexing som leder till att en sekvens i mål-

DNA:t kan avlägsnas helt eller avlägsnas och ersättas med en annan introducerad sekvens. I 

övrigt fungerar reparationen av dubbelsträngsbrotten på samma sätt som beskrivits ovan, 

genom HR eller NHEJ (Doudna & Charpentier, 2014). Multiplexing är en av de största unika 

fördelarna med CRISPR/Cas9 jämfört med ZFNs och TALENs (Nemudryi et al., 2014). 

 

4.2.1.4 Risker med användningen av CRISPR/Cas9 

CRISPR/Cas9-tekniken är inte felfri, oväntade och oönskade modifieringar kan uppkomma 

vid tillämpningen av teknologin. CRISPR/Cas9 som ett gentekniskt verktyg är ännu i sina 

tidiga år, teknologin visar på stor framtida potential men tillämpas idag i väldigt liten 

omfattning jämfört med vad den förutspås kunna användas till i framtiden. Anledningen till 

att CRISPR/Cas9-användningen är så begränsad är bl.a. att de gentekniska verktyg som finns 

idag inte möter de prestandakrav som ställs och behövs för att tillämpningen av teknologin 

ska kunna ske på ett säkert sätt. Oenigheter inom genteknikfältet, som delvis beror på dessa 

prestandakrav, samt EU:s generella tveksamhet till GMO är också en bidragande faktorer till 

att användningen av CRISPR/Cas9 skjuts upp trots de enorma potential som teknologin visar 

på (Ness, 2018). Vidare tittar vi på vad det finns för risker med CRISPR/Cas9 som ett 

gentekniskt verktyg idag och hur dessa risker kan minskas/förhindras i framtiden, om 

möjligt.   
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Tidigare beskrevs problemet med att vi inte kan förutbestämma och säkerställa att antingen 

homolog rekombination (HR) eller icke-homolog sammanfogning (NHEJ) sker till följd av 

dubbelsträngsbrottet som orsakas av sgRNA:Cas9-proteinkomplexet. Därmed kan resultaten 

av CRISPR/Cas9-teknologins tillämpning direkt avvika från tillämpningens syfte och få 

oväntade konsekvenser, såväl kort- som långsiktigt. Även om stora framsteg har gjorts inom 

detta område för att öka frekvensen av HR jämfört med NHEJ så är teknologin ännu långt 

ifrån felfri inom detta område (Tran et al., 2019). Då NHEJ inte introducerar någon specifik 

sekvens till mål-DNA:t utan leder till mindre slumpmässiga indels vid klyvningsstället kan 

även detta orsaka problem eftersom dessa indels inte kan förutses i förväg (Jie et al., 2017). 

Dessa indels, som introduceras i samband med DNA-reparationen, kan förändra läsramen på 

ett icke-önskvärt sätt (Du et al., 2018). Mer forskning krävs kring området för att ytterligare 

öka frekvensen av HR (Tran et al., 2019). 

 

Ett annat problem med CRISPR/Cas9 är att ju mindre komplementär sgRNA:t är till 

målsekvensen desto större risk att sgRNA:Cas9-komplexet klyver DNA:t vid fel site. Denna 

off-site aktivitet kan minskas genom att designa sgRNA:s som är så exakt som möjligt 

komplementära till sina respektive målsekvenser. Risken för off-site-klyvning finns dock 

kvar även om komplementariteten mellan sgRNA:t och målsekvensen är felfri, därmed krävs 

det mer forskning i området för att minska off-site-klyvning ytterligare. Off-site-klyvning kan 

få många olika konsekvenser som kan variera i omfattning och allvar. Då sgRNA:Cas9-

klyvningen orsakar ett dubbelsträngsbrott (Doudna & Charpentier, 2014) kan konsekvenserna 

vid off-site-klyvning direkt jämföras med de risker som uppkommer vid spontant 

dubbelsträngsbrott i celler. Dubbelsträngsbrott är direkt skadliga för cellen de sker i eftersom 

dubbelsträngsbrottet fördröjer DNA-replikationen i cellen samt kan leda till förändringar i 

DNA:t vid reparationen av dubbelsträngsbrottet. Dessa modifieringar varierar i omfattning 

och allvar från olika sorts indels och duplikationer till inversioner och translokationer 

(Guénolé & Legube, 2017). 

 

4.2.2 CRISPR/Cas9 användning 

De användningsområden som beskrevs tidigare i bakgrunden är aktuella än idag och kan 

genomföras på ett effektivare sätt nu när CRISPR/Cas9-teknologin finns tillgänglig och 
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fortsätter utvecklas. Vi lämnar därmed en del av dessa återkommande användningsområden 

obehandlade framöver och beskriver istället några få användningsområden mer ingående. 

 

4.2.2.1 Gene drives 

Gene drives, eller gendrivare, är ännu en genmodifieringsmetod där CRISPR/Cas-teknologin 

tillämpas. Gendrivare är DNA-fragment med en specifik sekvens vars syfte är att snabbt 

sprida någon eller några specifika egenskaper hos en målpopulation. Detta görs genom att 

gendrivaren avsevärt ökar nedärvningssannolikheten för alleler som gendrivarsekvensen 

kodar för, oavsett om dessa alleler ger högre eller lägre fitness (North et al., 2019). 

Mekanismen går i korta drag ut på att en gendrivare som har två huvudsakliga komponenter 

infogas i ett mål-DNA. Den ena komponenten är en sekvens som kodar för den önskvärda 

allelen som man vill sprida i målpopulationen. Den andra komponenten är en sekvens som 

kodar för CRISPR-aktivitet, alltså förmågan att göra dubbelsträngsbrott i dsDNA (DiCarlo et 

al., 2015).  

 

En gendrivare kan introduceras till en organisms genom via den vanliga CRISPR/Cas9-

aktiviteten kombinerat med HR-reparationsmekanismen som beskrevs tidigare. För enkelhets 

skull kallar vi denna modifierade organism med gendrivaren för orgA. Avkomman till orgA 

kommer ärva den introducerade gendrivaren från orgA tillsammans med en normal gen från 

den andra omodifierade föräldern (orgB) (se bild 7A). Tidigt i embryoutvecklingen känner 

gendrivarens CRISPR-komponent igen den homologa kromosomen från orgB och klyver 

denna i en förutbestämd site (bild 7A). Dubbelsträngsbrottet på orgB-kromosomen som 

denna CRISPR-aktivitet leder till repareras sedan genom homolog rekombination. Den 

homologa orgA-kromosomen används som mall vid denna reparation vilket leder till att 

gendrivaren, som ursprungligen endast fanns hos orgA, nu även har spridit sig till orgB-

kromosomen hos avkomman (se bild 7C) (DiCarlo et al., 2015). Vid nedärvning av alleler 

inom en gendrivare gäller därmed inte längre mendelsk nedärvning med 50% sannolikhet 

utan denna sannolikhet ökar till nästintill 100%. Framtida generationer till avkomman 

kommer därmed även de att ärva, samt uttrycka, samma gendrivare som var befintlig hos 

orgA. Denna gendrivare blir därför så småningom utbredd över hela målpopulationen (North 

et al., 2019). 
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Bild 7. Beskrivning av gendrivarens funktion hos ett embryo med en orgA-kromosom, som kommer från den 

genmodifierade föräldern med gendrivaren, samt en orgB-kromosom som kommer från en omodifierad förälder 

orgB och saknar gendrivaren. A) Gendrivaren på orgA-kromosomen har en CRISPR-aktivitet. Denna CRISPR-

aktivitet tillåter igenkänning samt klyvning av den homologa orgB-kromosomen. B) Dubbelsträngsbrottet på 

orgB-kromosomen repareras genom homolog rekombination där orgA-kromosomen används som mall. C) 

Denna reparation leder till att orgB-kromosomen får en kopia av gendrivaren från den homologa orgA-

kromosomen (Scudellari, 2019). 
 

4.2.2.1.1 Tillämpning av gene drives 
 
Ett hinder för effektiv användning av gendrivare är att gendrivare kräver många generationer 

för att spridas i en population, därmed har man hittills mest forskat på hur gendrivare kan 

tillämpas hos organismer med kort generationslängd (Esvelt et al., 2014). Gendrivare som 

teknik för genmodifiering på populationsnivå medför väldigt stora möjligheter i en rad olika 

områden. Gendrivare har bl.a. möjligheten att påverka folkhälsan positivt genom att t.ex. 

minska sårbarheten hos hotade arter som bidrar till olika ekosystemstjänster (Min et al., 

2018). Bekämpning av vektorburna sjukdomar genom tillämpning av gendrivare på 

vektorerna är ett annat omdiskuterat forskningsområde. Mycket forskning har gjorts på bl.a. 

malariamyggorna, vektorn för sjukdomen malaria, som målpopulation för modifiering genom 

gendrivare för att bekämpa malaria, strategin kan dock se olika ut (Esvelt et al., 2014). En 

strategi är att introducera en gendrivare till målpopulationen med syfte att minska vektorns 

fitness vilket då skulle resultera i att populationen minskar i storlek eller t.o.m. utrotas helt. 

En annan mindre drastisk strategi är att introducera en gendrivare till målpopulationen i syfte 

att ersätta vektorns genotyp med en genotyp som är mindre lämplig för sjukdomsöverföring 

(North et al., 2019). Bild 8 sammanfattar den stora bredden av centrala användningsområden 
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där gendrivare kan komma att spela en viktig roll. Även om gendrivare, som många andra 

CRISPR/Cas9-metoder, visar på stor potential är dess användning ännu begränsad och i hög 

grad teoretisk p.g.a. bl.a. brist på effektiva gentekniska verktyg som behövs men även risker 

som metoden kan medföra (Ness, 2018). 

 

 
Bild 8. Figuren sammanfattar olika användningsområden där CRISPR-gendrivare kan tillämpas med avseende 

på mänsklig hälsa, jordbruk och miljö samt interaktionen mellan dessa (Esvelt et al., 2014). 
 

4.2.2.2 CRISPR/Cas9 inom växter och jordbruk 

FN förutspår att antalet människor i världen kommer att öka, från beräknat 7,7 miljarder 

under 2019, till 9,7 miljarder år 2050 (FN, 2019). Samtidigt förutspås efterfrågan för grödor 

stiga med över 100 procent jämfört med statistik från år 2005 (Chen et al., 2019). I takt med 

den ökande befolkningsmängden och den snabbt växande efterfrågan ställs stora krav på 

jordbruket att öka sin produktion vilket leder till ökade krav på forskningen att ta fram nya 

mer effektiva metoder att odla grödor. Den teknik som använts för att ta fram nya mer 

effektiva grödor är kostsam och begränsad vilket leder till stora svårigheter att svara mot den 

snabbt ökande efterfrågan (Chen et al., 2019).  
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I samband med introduktionen av CRISPR/Cas9 år 2013 gavs enorma möjligheter att snabbt 

förbättra grödors egenskaper vilket skulle kunna svara på de krav som ställs av 

konsumenterna. CRISPR/Cas9-tekniken har blivit brett accepterad inom jordbruket på grund 

av dess förmåga att på ett enkelt, billigt och effektivt sätt ändra på specifika 

nukleotidsekvenser i genomet vilket leder till snabbt förändrade egenskaper, ofta inom en 

generation, vilket aldrig tidigare varit möjligt. Efter att CRISPR/Cas9 börjat användas har 

tekniken förbättrats och förfinats vilket har lett till minskade kostnader och att fler grödor kan 

omfattas av tekniken (Chen et al., 2019). Både kvaliteten och kvantiteten på skördarna har 

förbättrats samtidigt som grödorna gjorts mer tåliga mot biotiska och abiotiska stressfaktorer. 

Exempel på grödor där CRISPR/Cas9 används är ris, vete, tobak, sojaböna, bomull, tomat, 

gurka, durra, majs och tomat (Gao et al., 2017). Under de senaste tre åren har även ett flertal 

frukter och grönsaker upptäckts vara mottagliga för att applicera CRISPR/Cas9 på, däribland 

kiwi, banan, vattenmelon, vindruva, gurka och citron (Wang, Zhang & Zhu, 2019). Just att 

arbeta med att öka storleken på skördarna är ett område som är mycket viktigt men som också 

är komplicerat eftersom det beror på många olika faktorer. Det handlar om att modifiera 

gener som begränsar grödornas vikt, grödornas storlek samt antalet grödor per landyta genom 

att införa mutationer som förändrar hur dessa gener uttrycks. Dock är detta komplicerat 

eftersom kvantitativa egenskaper bestäms av gener som sitter i flera loci vilket vi idag inte 

har tillräckligt kunskap om men som det pågår forskning kring (Chen et al., 2019).  

 

Istället för att genmodifiera redan domesticerade grödor till att bli bättre anpassade till en viss 

miljö kan CRISPR/Cas9 kan användas för att göra grödor, som redan är väl anpassade till sin 

miljö, mer näringsrika och på så vis mer lönsamma. På så vis kan ett mer hållbart jordbruk 

utvecklas genom att utnyttja redan befintliga grödor istället för att försöka introducera nya 

arter. Ett exempel på detta är penningört som bland annat finns i USA där den sedan länge 

använts som täckgröda för att öka åkerjordens kvalité samt förhindra spridning av ogräs. 

Penningörten innehåller en olja som idag inte utvinns på grund av dess begränsade kvalité. 

Dock med hjälp av CRISPR-tekniken kan oljan göras mer användbar, likt rapsolja, vilket gör 

att jordbrukarna dels kan använda Penningörten som en täckgröda och en inkomstbringande 

gröda. Något som skulle bidra till att göra jordbruket mer hållbart (Gao, 2018). 
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4.2.2.3 CRISPR/Cas9 inom medicin 

Många sjukdomar uppstår genom att det sker en mutation i människans genom. Mutationerna 

kan medföra att genen där mutationen uppkommit slutar koda för det protein den ska koda för 

vid transkription och vidare translation. Vid translationen bildas det då ett protein vars 

funktion avviker, i olika grad, från det ursprungliga proteinets syfte. Resultatet blir ett protein 

som inte fungerar korrekt vilket kan medföra att personen utvecklar en sjukdom. 

CRISPR/Cas9 kan användas på ett brett spektrum av sjukdomar inom kategorierna monogena 

sjukdomar samt multifaktoriella sjukdomar. Monogena sjukdomar handlar om att mutationen 

som ger upphov till sjukdomen finns i en gen medan multifaktoriella sjukdomar uppkommer 

på grund av att det sker interaktioner mellan olika mutationer i flera loci inom genomet samt 

omgivande faktorer vilket gör dem mycket komplexa (Kotagama, 2019). CRISPR/Cas9 kan 

appliceras inom båda dessa kategorier, detta vi skriver om i exemplen nedan. 

 

4.2.2.3.1 Sickel-cell-anemi 
 
En typ av sjukdom som orsakas av en mutation i genomet är Sickel-cell-anemi som är en 

autosomal recessiv blodsjukdom. Sjukdomen är monogenetisk och bidrar till en förändrad 

struktur av det syrebärande proteinet hemoglobin där hemoglobinet, fetalt hemoglobin (HbF), 

slutar att uttryckas och sickelcellshemoglobin (HbS) tar över (Rajpurohit et al., 2018). 

Sickelhemoglobinet gör att de röda blodkropparna antar en form av en sickel som är mindre 

flexibel samt innehar en sämre syrebärande förmåga än de friska röda blodkropparna. Den 

försämrade flexibiliteten leder till att blodkropparna fastnar i kärlväggen vilket bland annat 

kan leda till blodpropp, stroke, lungskador, njurskador samt annan vävnadsskada (Baffoe-

Bonnie, 2019). De röda blodkropparna blir också extra känsliga vilket leder till att de får en 

kortare livslängd vilket i sin tur kan leda till blodbrist hos den drabbade (anemi) (Baffoe-

Bonnie, 2019). 

  

Det går att behandla sickel-cell-anemi genom benmärgstransplantation. Det är ett komplicerat 

ingrepp förknippat med svåra biverkningar hos den drabbade som först kräver att en lämplig 

donator hittas, oftast en släkting till den drabbade, vilket i många fall misslyckas. Även i de 

fall där en lämplig donator hittas förekommer risk att de stamceller som transplanteras till den 

drabbade stöts bort av den drabbades immunförsvar vilket leder till att behandlingen 

misslyckas.  
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Som vi tidigare nämnde orsakas sickel-cell-anemi av en mutation i genomet, närmare bestämt 

av en punktmutation i 𝛽-globingenen i stamceller hos människan som omvandlas till 

blodceller (Rajpurohit et al., 2018). Magis et. al. (2019) har utfört studier på möss där de 

använt CRISPR/Cas9 för att korrigera felet som mutationen ger upphov. Detta har gjorts med 

hjälp av sgRNA som letar upp och binder in till 𝛽-globingenen för att sedan låta Cas9 ersätta 

den felande nukleotiden T mot A. Något som gör att friskt hemoglobin produceras av de 

modifierade blodstamcellerna. De modifierade blodstamcellerna placerades sedan i möss som 

införlivade cellerna i sin ryggmärg och som sedan efter 16-20 veckor kunde analyseras av 

forskarna. Slutsatsen som forskarna drog efter genomförandet av studien var att behandling 

av sickel-cell-anemi genom genmodifiering med CRISPR/Cas9 är möjlig och att många av de 

komplikationer som fås genom benmärgstransplantation kan undvikas (Magis et. al., 2019). 

Forskarna fastslog att behandling med genmodifiering även kan appliceras på andra 

blodsjukdomar som orsakas av en mutation i genomet men att detta kräver mer forskning 

kring (Magis et. al., 2019). 

 

I slutet av juli 2019 presenterades, i USA, den första patienten som blivit frisk från sickel-

cell-anemi efter genomförd behandling med CRISPR/Cas9 som metod (The Lancet, 2019). 

Syftet med behandlingen var att med hjälp av CRISPR/Cas9 inaktivera genen BCL11A vars 

uppgift är att motverka produktionen av fetalt hemoglobin som finns rikligt hos foster men 

som avtar vid åldrande. Fetalt hemoglobin har en positiv effekt på sickel-cell-anemi genom 

att motverka effekten av sickelcellshemoglobinet (Baffoe-Bonnie, 2019). Trots det positiva 

framsteget i jakten på att bota sickel-cell-anemi är det för tidigt att uttala sig huruvida 

CRISPR/Cas9 kommer att bli en succé då det återstår mycket arbete med att utvärdera de 

långvariga effekterna av behandlingen. Något som dock kan konstateras är att CRISPR/Cas9 

ger hopp om en bättre framtid (The Lancet, 2019). 

 

4.2.2.3.2 Cystisk fibros 
 
Cystisk fibros är en monogen recessiv sjukdom som kännetecknas av onormalt mycket 

utsöndring av slem i luftgångarna till lungorna och i gångarna som går till bukspottkörteln. 

Den drabbade löper risk att dö på grund av minskad lufttillförsel i strupe eller lungor. Cystisk 

fibros beror på flera mutationer som sitter i cystic fibrosis transmembrane regulator (CFTR) 

genen vilket gör att slemproducerande körtlar inte kan regleras. Orsaken till mutationerna kan 

vara flera och en av dessa beror på att det sker en deletion i CFTR-genen vilket gör att CFTR-
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proteinet inte fungerar korrekt. Shwank et. al. (2013) har utfört laborativa studier där 

CRISPR/Cas9 används för att förhindra mutationen i CFTR-genen genom att låta 

CRISPR/Cas9 korrigera den nukleotidsekvens som orsakar deletionen. Resultatet visar på att 

mutationen förhindrades i CFTR-gen vilket leder till ett fungerande CFTR-protein. Den här 

forskningen har endast utförts i laborativa miljöer vilket innebär att mycket forskning återstår 

där nästa steg blir att ytterligare säkerställa att metoden är säker nog att utföras på människor. 

Försöket visar dock att CRIPSR/Cas9 ger hopp om att bekämpa cystisk fibros (Kotagama, 

2019). 

 

4.2.2.3.3 Cancer 
 
Cancer är en multifaktoriell sjukdom som ofta orsakas av att mutationer sker på flera ställen i 

genomet. Mutationerna ger upphov till okontrollerad onormal celldelning, brist på 

kontrollerad celldöd samt förändring epigenetisk reglering. CRISPR/Cas9 ses som 

användbart eftersom metoden kan reglera gener som, både direkt och indirekt, ger upphov till 

cancer (Kotagama, 2019). Ett exempel på detta är forskning av Hu et al. (2014) som gjorts på 

high-risk human papillomavirus (HR-HPV), en stor bidragande faktor till 

livmoderhalscancer. En HPV infektion orsakar mutationer i generna E6 och E7 i genomet 

vilka spelar stor roll i uppkomsten av livmoderhalscancer (Kotagama, 2019). Hu et al. (2014) 

skapade ett CRISPR/Cas9 som hade till uppgift att söka upp E7 genen och förändra 

strukturen på mutationen. Resultatet blev apoptos bland HPV-celler vilket ledde till minskad 

tillväxt av HPV-celler.  

 

Andra former av cancer som drabbar många människor såsom leukemi och bröstcancer har 

på liknande sätt kunnat begränsas. Ett exempel är genom att korrigera gener som kodar för 

protein och som leder till återställd normal cellproduktion. Ett annat exempel är att modifiera 

gener som leder till att cellerna programmeras till apoptos vilket leder till att celltillväxten 

avstannar och cancern stoppas. Användandet av CRISPR/Cas9 har även gjort att forskarna 

idag kan studera cancer bättre genom djurförsök där CRISPR/Cas9 används för att inducera 

mutationer på specifika platser i djurets genom där konsekvenserna av mutationerna noga kan 

följas. På detta sätt kan modeller utformas som beskriver hur cancern utvecklas vilket gör att 

mer kunskap fås om hur den sprids (Kotagama, 2019). 
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5 Genteknik och genmodifiering på gymnasiet 
 

5.1 Genteknik och genmodifiering i styrdokumenten 

En stor del av syftet med biologiämnet i gymnasieskolan sammanfattas i följande citat:  

 

”Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologins 

begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Den ska bidra till att eleverna utvecklar 

förståelse av biologins betydelse i samhället, till exempel för livskvalitet och hälsa genom 

medicinen, och för skyddandet av jordens ekosystem genom ekologin. (…) I undervisningen 

ska aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas till vara. 

Undervisningen ska också bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig utgångspunkt, kan 

delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställningstaganden.” (Skolverket, 

2011, s.1). 

 

De kurser som har ett direkt krav på att undervisningen ska behandla användning av 

gentekniska metoder och genmodifiering av organismer är Biologi 1 samt Bioteknik. Enligt 

kursplanen för Biologi 1 ska genetikens användningsområden, och då även genteknik som 

redskap för genmodifiering, tas upp i kursen. I det centrala innehållet står det att kursen ska 

behandla genetikens användningsområden, möjligheter och risker som dessa medför samt de 

etiska frågor som detta väcker. I kursen Bioteknik ges gentekniken en mer central roll där det 

ställs krav på att kursen ska behandla olika gentekniska verktyg och metoder och 

tillämpningen av dessa inom områdena medicin, jordbruk, forskning samt industri. Kursen 

ska även omfatta aktuellt experimentellt arbete inom gentekniken. Vidare ska kursen 

behandla genteknikens användning, inklusive dess möjligheter och risker, ur ett ekologiskt, 

samhälligt samt etiskt perspektiv (Skolverket, 2011). Både Biologi 1- och Bioteknikkursen 

behandlar alltså genteknik och den etiska diskussionen som gentekniska möjligheter och 

risker medför. 
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5.2 Genteknik och etik 

Då både kurs Biologi 1 och Bioteknik inkluderar att eleverna ska kunna diskutera etiska 

frågor inom genetikens användningsområden, såsom genteknik och genmodifiering, är det 

viktigt att titta på hur detta kan göras. Eftersom gentekniken är så aktuell idag, och dess 

utveckling går snabbt framåt, är det nu viktigare än någonsin att uppmärksamma möjligheter 

och risker som dagens gentekniska metoder medför. Hur kan vi som biologilärare arbeta för 

att våra elever ska få ökad förståelse och respekt för genmodifiering och dess konsekvenser? 

  

Gentekniska verktyg idag, inte minst CRISPR/Cas9, medför enorma möjligheter. Bara nu på 

senare år, sedan CRISPR/Cas9 har visat sig kunna tillämpas som ett gentekniskt verktyg, har 

det skett stora framsteg. Det allra största dilemmat med genteknik är det faktum att även om 

de genmodifieringar vi utför idag skulle kunna ske mer eller mindre felfritt och kontrolleras i 

stunden så kan vi inte veta eller förutsäga vad dessa förändringar får för konsekvenser på lång 

sikt. Vi kan idag ändra olika organismers evolution, inklusive människor, genom att införa 

genetiska förändringar i groddbaneceller, vilket på längre sikt får oväntade konsekvenser. 

”Designer babies” kan komma att förverkligas (se tabell 2) (Segers et al., 2019). Vi kan 

försvaga, förstärka eller utrota arter med hjälp av CRISPR-gendrivare vilket kan få oväntade 

ekosystemkonsekvenser, både på kort och lång sikt (Esvelt et al., 2014). CRISPR/Cas9 är ett 

verktyg med stora möjligheter men vad en person ser som en möjlighet kan en annan se som 

en risk. Jennifer Doudna (2018) berättar i sin memoar om en mardröm hon hade där Adolf 

Hitler bad henne att berätta om den häpnadsväckande teknologin hon hade utvecklat. Vi kan 

bara spekulera kring vad ett så mäktigt verktyg som CRISPR/Cas9 skulle leda till i fel 

händer, CRISPR/Cas-tekniken skulle likväl kunna användas som ett vapen inom eugenik 

(rashygien). Gentekniken har medfört både positiva och negativa konsekvenser som kan 

observeras idag. Därmed är genteknikområdet inte en fråga om rätt eller fel, gott eller ont, i 

sig utan ett komplext vetenskapsområde fyllt med motsägelsefullheter som kan användas för 

både gott och ont. Dessa motsägelsefullheter gör gentekniken till ett svårt vetenskapligt 

område att förstå, inte minst för elever, och att fatta beslut kring (Bal et al., 2007).   

  

Den största risken med CRISPR/Cas är då tekniken hamnar i fel händer. En vårdslös och 

ogenomtänkt användning av CRISPR/Cas-tekniken, med liten eller ingen hänsyn till riskerna, 

skulle leda till att tekniken implementeras alldeles för tidigt (Doudna, 2018). 
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Yarborough (2019) skriver om etikundervisningens viktiga roll inom genteknikområdet. Han 

menar att risker, som oförsiktig och ogenomtänkt användning av gentekniska metoder 

medför, kan förhindras genom etikundervisning inom genteknik. Yarborough utgår i sin 

artikel från Jiankuis He experiment och spekulerar kring frågan om vad det var som 

egentligen ledde till att He utförde det omdiskuterade CRISPR/Cas9- 

genmodifieringsexperiment på mänskliga embryon. Det Yarborough gör är att åsidosätta den 

enkla bekväma förklaringen att He dåligt genomtänkta beslut inte är något mer än ett resultat 

av att han är ”a bad apple”. Han menar att det finns en annan förklaring till varför He 

genomförde sitt experiment där han istället fokuserar på He:s förmåga, eller oförmåga, att 

resonera etiskt kring sitt beslut. Yarborough menar att en bristfällig undervisning kan ha varit 

grunden till He:s beslut, att He helt enkelt var dåligt utrustad för så omfattande beslut som 

dagens genteknik möjliggör. Genom att göra systemförändringar på undervisningsnivå, kan 

vi som lärare påverka framtida beslut kring gentekniska metoder som våra elever kan komma 

att behöva fatta. Att tillskriva någon titeln ”a bad apple” är att lägga skulden på individen 

själv, Yarborough menar dock att vi inte bör göra detta. Vi bör istället försöka se beslutet som 

ett resultat av samspelet mellan individen och den undervisning individen fått (Yarborough, 

2019). Vi behöver se undervisningen som en viktig faktor i beslutsfattandet och tillvarata 

denna resurs, då det de facto är en resurs, för att förebygga vårdslöst beslutsfattande i 

framtiden. 

  

Genom att inkludera mer etik i genteknikundervisningen kan eleverna få en ökad förståelse 

för genmodifieringens konsekvenser och därmed även en ökad respekt för genteknik som ett 

verktyg. Den ökade förståelsen för konsekvenserna kan därmed även öka oddsen för mer 

genomtänkta framtida beslutsfattanden. Undervisningens kvalitet spelar en viktig roll vid en 

lämplig utveckling av elevers bakgrundskunskaper som rustar dem inför de framtida beslut 

som de kan komma att behöva fatta (Fisher, 2002). Güccük & Köksal (2017) studie visar att 

genom att ersätta en del av den traditionella genteknikundervisningen (genomgång, frågor 

och svar) mot fallundervisning (eng. case teaching) kan en ökad förståelse, för genteknik och 

genteknikens konsekvenser, främjas hos eleverna. Vidare tittar vi därmed på vad 

fallundervisning är samt varför det ses som en fördelaktig undervisningsmetod inom 

kunskapsområdet genteknik. 
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5.3 Att undervisa i genteknik genom fallundervisning 

5.3.1 Fallundervisning 

Fallundervisning är en undervisningsform som bygger på diskussioner i mindre grupper kring 

verkliga fall. Det viktiga i denna form av undervisning är att eleverna ska vara aktiva och att 

läraren stöttar samt vägleder eleverna utan att själv ta över. Fallen som används ska vara 

verkliga fall som antingen har inträffat eller kan tänkas inträffa men kan även manipuleras 

något för att uppnå syftet med undervisningen. Det viktiga vid val av fall till denna 

undervisningsform är att dessa ska kunna leda till den önskade diskussionen och uppfyllandet 

av lärandemålen (Tian, 2018).  

 

Det allra första som därmed behöver göras vid konstruerande av fallundervisning är att sätta 

upp tydliga ramar och bestämma ett syfte för undervisningstillfället. Vidare ska fallen vara så 

autentiska och objektiva som möjligt. Om fallen behöver redigeras av läraren för att på ett 

effektivare sätt kunna bidra till lärandemålen så får dessa ändringar inte göras på bekostnad 

av fallets autencitet eller objektivitet. Fallen behöver analyseras av läraren först för att 

identifiera eventuella oklarheter samt bestämma nivån av förkunskaper som eleverna behöver 

behärska innan fallundervisningen genomförs (Tian, 2018). Fallen ska med fördel även vara 

inspirerande så att de fångar elevers intresse samt inspirera dem till självständig inlärning 

genom att de själva de facto vill utforska och lösa problemen (Perini et al., 2013). 

Fallundervisning ska fungera som en koppling mellan teori och praktik. Den teoretiska 

kunskapen som elever besitter kan i och med fallundervisning implementeras i praktiken och 

därmed leda till utveckling av elevers praktiska färdigheter (Tian, 2018). Läraren har en 

bakgrundsroll i fallundervisningen där hen övervakar diskussionerna och uppmuntrar 

eleverna till att utforska problemet till fullo. Dessa diskussioner kan, och bör, leda till olika 

svar och förslag på lösningar både inom och mellan diskussionsgrupperna. Lärarens roll blir 

här att vägleda eleverna till att överväga för-och nackdelar med de olika lösningarna i syfte 

att sammanfatta dessa i en enda lösning. Denna lösning bör inte uppfattas som förutbestämd 

av läraren utan ska lämnas öppen för elevernas tolkningar i syfte att verklighetskoppla inte 

endast fallet utan även problemsituationen som eleverna befinner sig i (Perini et al., 2013). 
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5.3.2 Fallundervisningens effekt i genteknikundervisningen 

Fallundervisning leder till aktiv inlärning genom att eleverna deltar i en diskussion där de 

behöver använda tidigare inlärda kunskaper som vägledning (Tian, 2018).  Genom 

användning av tidigare inlärda kunskaper vid diskussioner kring autentiska fall ges eleverna 

möjlighet att verklighetskoppla dessa annars mer eller mindre abstrakta kunskaper (Güccük 

& Köksal, 2017). Förutom att nya kunskaper kan förmedlas genom fallundervisning så kan 

även färdigheter inom problemlösning, beslutsfattande och bedömningsförmåga utvecklas 

(Aydin, 2004). Denna form av undervisning kan dessutom även öka elevers intresse och 

motivation till inlärning (Tian, 2018). Användningen av tidigare inlärda kunskaper och 

erfarenheter i nya situationer gör även att undervisningen blir sammanhållen och inlärningen 

blir mer meningsfull (Fisher, 2002). Fallundervisning ger eleverna nya erfarenheter, 

erfarenheter som kan tänkas påverka elevers självförtroende positivt (Radwin, 1998) 

 

Fisher (2002) menar att elevers framtida beslutsfattanden och inställning till genteknik i 

allmänhet bygger på om meningsfull inlärning har inträffat vid genteknikundervisningen i 

skolan. Meningsfull inlärning karakteriseras av att eleven tillägnar sig kunskaper, ger mening 

till dem, minns och använder sig av dem. Denna process sker i samverkan med tidigare 

inlärda kunskaper där dessa tolkas, utmanas och omvärderas samtidigt som de nya 

kunskaperna genomgår samma process (Fisher, 2002). Detta medför att utvecklingen av den 

kunskapsbaserade beslutsfattandeförmågan främjas av aktiv meningsfull inlärning (Güccük & 

Kökssal, 2017). Meningsfull inlärning av kunskaper gör att dessa enkelt kan implementeras i 

beslutsfattandesituationer och rustar alltså elever inför de komplexa beslut som behöver fattas 

inom gentekniken (Novak, 2002). Fallundervisning har dessutom inte endast visat sig ha en 

positiv effekt på elevers kunskapsutveckling och förmåga att resonera utan även på elevers 

affektiva och beteendemässiga utveckling. De senare beskrivna effekterna av 

fallundervisning gör att denna typ av undervisning lämpar sig särskilt bra för tillämpning 

inom det dilemmafyllda genteknikområdet (Güccük & Kökssal, 2017). En av de affektiva 

förmågorna som kan utvecklas hos elever vid fallundervisning är empatiförmågan. Detta då 

eleverna som sitter i en grupp och diskuterar fallet har olika erfarenheter och kommer därmed 

reagera olika på det som sägs samt att eleverna direkt kan se följden av sina handlingar i form 

av reaktioner hos de övriga gruppmedlemmarna (Aydin, 2004). 
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5.3.3 Fallundervisning i genteknik på gymnasiet 

Då fallundervisning ses som en undervisningsmetod för ökad grad av meningsfull inlärning 

kan det vara ett bra verktyg att tillgå i genteknikundervisningen. I en studie gjord av Kolarova 

et al. (2014) belyses vikten av att diskutera etiska dilemman kring genmodifiering i 

undervisningen. Det är viktigt att eleverna får möjlighet att lära sig argumentera utifrån ett 

vetenskapligt perspektiv men också att läraren involverar känslomässiga och intuitiva 

resonemang i diskussionen vilket kan medföra engagemang från elevernas sida samt en mer 

inkluderande undervisning (Kolarova et al., 2014). Güccük & Kökssals undersökning (2017) 

gick ut på att studera två klasser där den ena, experimentgruppen, fick fallundervisning och 

den andra, kontrollgruppen, fick ordinär undervisning (genomgång, frågor och svar). Deras 

resultat visade än en gång det som tidigare undersökningar hade påvisat, att fallundervisning 

höjer elevernas akademiska prestationer (Güccük & Kökssal, 2017).  

 

Vi har valt ut ett exempel på fall som presenteras i Güccüks & Kökssals undersökning 

(2017). Delar av fallet har vi modifierat för att det ska bli mer autentiskt och lättare att förstå. 

 

5.3.3.1 Exempel på fall som kan användas vid fallundervisning 

Jordbrukare Magnus Magnusson arbetar med att odla vete och raps på sina åkrar och har gjort 

det i 25 år. Inför varje säsong kontaktar Magnus sin leverantör för att beställa nya fröer och 

får inför årets säsong veta att det lanserats en ny typ av frö på marknaden. Leverantören 

berättar att fröet genmodifierats för att det ska ge mer tålighet mot skadedjur, mer tålighet 

mot sjukdom, samt bättre avkastning (ax/m^2). Magnus blir positivt överraskad över vad 

leverantören berättar och bestämmer sig för att beställa det nya fröet till årets odling. På 

vägen hem från leverantören är Magnus skeptisk till vad som utlovats om det nya fröet och 

bestämmer sig för att utvärdera dess egenskaper för att jämföra från tidigare säsongers 

skördar. Bortsett från den nya typen av frö kommer Magnus inte att förändra något i sin 

verksamhet.  

  

Under den kommande odlingssäsongen råder medelbra väderförhållanden, liknande 

föregående år med en del regn och en del sol vilket Magnus är nöjd med. Efter en slitsam tid 

börjar det närma sig skörd och Magnus är nyfiken på resultatet. Det visar sig att årets skörd är 
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betydligt större än föregående år samt att kvalitén på skörden är bättre än tidigare år vilket 

genererar ökade intäkter för Magnus.  

  

Magnus har alltid varit intresserad av att odla tomater och bestämmer sig för att investera det 

överskott han tjänade på sin skörd i ett växthus där han kan odla tomater under 

sommarhalvåret. Den här gången väljer Magnus att söka information om fröer på nätet istället 

för att gå till sin leverantör och får upp information som säger att den genteknik, som ligger 

bakom de fantastiska fröerna som han köpte av sin leverantör, även finns tillgänglig för 

tomater. Magnus ser bilder på stora röda tomater med texten GMO undertill samtidigt som 

han på nästa bild ser en mycket mindre och inte lika röd tomat med texten ”ekologiskt 

framtagen” undertill. Efteråt känner sig Magnus fundersam över valet av tomater och om han 

ska fortsätta att köpa den nya typen av fröer från sin leverantör även i framtiden. 

  

Diskussionsfrågor 

a) Vad har gjort att skörden och tomaterna blivit större? 

b) Vad står GMO för och vad innebär det? 

c) Vilka fördelar och risker finns det med att använda GMO? 

d) Hur ska Magnus resonera kring valet av tomater och fröer? 

 

6 Avslutande diskussion 

 

Genteknik och de dilemman dagens gentekniska verktyg medför kräver enligt oss en bred 

förståelse och respekt för tillämpningen av dessa gentekniska verktyg. Det mest aktuella 

gentekniska verktyget idag är CRISPR/Cas9. CRISPR/Cas9-tekniken är så ny att den ännu 

har en väldigt liten, om någon, plats i läroböckerna som används idag inom 

biologiundervisningen. Samtidigt är det enligt oss väldigt viktigt att eleverna lär sig om så 

stora områden som CRISPR/Cas9-tillämpning så tidigt som möjligt. Nu menar vi 

nödvändigtvis inte att eleverna ska väldigt tidigt lära sig hur CRISPR/Cas9 fungerar utan 

snarare få en förståelse för konsekvenser som användningen av CRISPR/Cas9-tekniken kan 

medföra. Vi kan dock tänka oss att eftersom CRISPR/Cas9-tillämpningen blir större och 

större, samt får en större betydelse i samhället, så kommer själva “hur”-frågan också behöva 
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behandlas i biologiundervisningen på gymnasiet under en snar framtid. Anledningen till att vi 

valde att skriva om CRISPR/Cas9 överhuvudtaget var just att vi själva knappt har fått någon 

undervisning kring området, i princip inte mer än att vi hade hört om att CRISPR/Cas9-

tekniken finns. Vi skrev detta arbete för vår egen skull då vi känner att vi inte hade varit 

“färdiga” biologilärare om vi saknade kunskaper inom en så stor och viktig del av 

biologiämnet. Då vi tror att CRISPR/Cas9 kommer behöva tas upp mer och mer i 

biologiundervisningen på gymnasiet framöver så blir detta arbete inte endast en bra 

kunskapsgrund för oss som blivande biologilärare utan är även tänkt att kunna användas i sig 

som kursmaterial för våra framtida elever. 

 

CRISPR/Cas9-tekniken är egentligen väldigt enkel att förklara, dock självklart beroende på 

hur detaljerad beskrivningen ska vara. Att beskriva hur CRISPR/Cas fungerar i naturen hos 

bakterier och arkéer är enligt oss mycket svårare än själva beskrivningen av CRISPR/Cas 

som ett gentekniskt verktyg. Det vi har insett då vi har skrivit arbetet är att trots att det är bra 

att ha kunskaper om hur CRISPR/Cas fungerar i naturen så är en detaljerad beskrivning inte 

nödvändig för att förstå hur tillämpningen av CRISPR/Cas sker inom gentekniken. De första 

två faserna av CRISPR/Cas-försvarssystemet, spacerförvärvningen och transkriptionen, 

behöver t.ex. inte beskrivas på en detaljerad nivå för att förstå CRISPR/Cas-tillämpningen 

och kan därmed bortprioriteras i biologiundervisningen om så behövs. Interferensfasen blir 

däremot viktig då det är denna man fokuserar på, vid tillämpningen av CRISPR/Cas9, för att 

orsaka dubbelsträngsbrott. Beroende på om undervisningen syftar till att eleverna ska få en 

förståelse för CRISPR/Cas9-tillämpningens konsekvenser eller om de ska få kunskaper om 

hur CRISPR/Cas9 tillämpas så kan interferensfasen beskrivas olika detaljerat. Om syftet är 

att eleverna ska få en förståelse för teknikens konsekvenser och respekt för dess användning 

så räcker det att interferensfasen i sig beskrivs väldigt kortfattat där man tar upp generellt hur 

dubbelsträngsbrottet sker samt beskriver de olika reparationsmekanismerna som aktiveras till 

följd av dubbelsträngsbrottet. Då vi anser att “hur”-frågan inte är lika viktig så är det en sådan 

undervisning vi vill bedriva där CRISPR/Cas9-användningens etiska dilemman tas upp. Med 

detta vill vi ha sagt att det är fullt möjligt att involvera CRISPR/Cas inom 

biologiundervisningen på gymnasiet då CRISPR/Cas i sig är en relativt enkel teknik teoretiskt 

sett. Vi anser att tekniken bör behandlas i såväl Biologi 1 och Bioteknik med den nu gällande 

läroplanen. I Biologi 1 skulle man i så fall kunna fokusera på CRISPR/Cas9-konsekvenserna 

och etiska dilemman medan “hur”-frågan skulle kunna behandlas mer i Bioteknik-kursen.  
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Redan idag stöter människor dagligen på CRISPR/Cas i vardagen exempelvis vid kontakt 

med grönsaker och frukt som vi tidigare skrivit om. Mycket forskning pågår för att 

användningen av CRISPR/Cas ska öka samtidigt som det finns stora förhoppningar bland 

forskare och politiker om att CRIPSR/Cas ska bli en del av lösningen på problemet med den 

stora, och alltjämt växande, efterfrågan på mat. Med stor sannolikhet kommer detta leda till 

att CRISPR/Cas, i allt större utsträckning, kommer att användas inom matindustrin. 

Matindustrin präglas samtidigt av konkurrens där stora aktörer tävlar om att hela tiden vara 

först ut på marknaden med produkter som ska locka fler kunder. Eftersom CRISPR/Cas är en 

relativt ny upptäckt och ett område där det pågår mycket forskning inom, är det viktigt att 

tekniken används med tillförsikt. Produkter som släpps på marknaden måste genomgått 

noggrann kvalitetsprövning som visar att produkten är säker för människa och miljö. En 

möjlig situation kan annars bli att producenter lanserar genmodifierade produkter som inte 

blivit tillräckligt kontrollerade som skadar människor och miljö i ett både långt och kort 

perspektiv. Produkter som visas vara skadliga kan även riskera att sänka förtroendet för 

CRISPR/Cas från allmänheten vilket kan leda till att tekniken inte får det genomslag som 

många hoppas på. Ett stort ansvar måste därför tas av inblandade länders regeringar för att 

underlätta forskning om CRISPR/Cas inom matindustrin samt upprätta kontrollfunktioner 

som ska skydda människor, djur och natur. Genom att lansera säker mat på marknaden kan 

ett långsiktigt och hållbart förtroende för genetiskt modifierade matprodukter skapas. 

 

Under arbetets gång slogs vi av den mångfald av områden där CRISPR/Cas9 kan appliceras. 

Områdena som vi tidigare har skrivit om är endast ett axplock av de möjligheter som 

CRISPR/Cas erbjuder. Ett återkommande begrepp som vi ofta läst i de artiklar vi valt ut är 

”Endless possibilities” vilket beskriver den syn som just nu verkar finnas inom forskarvärlden 

på CRISPR/Cas. Dock återkommer många till vilka etiska krav som CRISPR/Cas ställer på 

oss människor vilket vi också, under arbetet, har reflekterat mycket kring. Vilket samhälle 

vill vi leva i? Det är en fråga som vi människor måste ställa till oss själva och som det inte 

finns ett enkelt svar på. Frågan blir nästintill filosofisk där vi anser att den kan besvaras 

utifrån vilken roll en människa har i samhället. Ställs frågan till en politiker som värnar om 

ett samhälles värdegrund kommer ett svar att ges. Ställs samma fråga till en person i 

egenskap av nybliven förälder kan svaret bli annorlunda. Det vi vet är att det är en oerhört 

komplex fråga som kräver att människor med stor kunskap inom CRISPR/Cas-området deltar 

i, vilket kan leda till att viktiga beslut fattas. Vi anser även det viktigt att allmänheten får ta 

del av den här processen och att det skapas en debatt kring ämnet, vilket i nuläget inte alltid 
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är fallet. Genom att göra kunskapen mer tillgänglig för allmänheten kan också beslutsfattare 

få en bredare och mer nyanserad bild av ämnet utav människor som kan ge sin syn på hur 

CRISPR/Cas kan komma att påverka just samhället som de dagligen lever i. På detta sätt, 

anser vi, att människan kan lyckas avstå från att upprepa tidigare misstag där historiskt 

felaktiga beslut har bidragit till att människor, djur och natur fått lida. För det är just 

tillsammans som vi måste fatta beslut om denna viktiga teknik, CRISPR/Cas, som har 

potential att, fortsättningsvis även i framtiden, påverka mänskligheten på ett positivt sätt.   
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