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1. Abstract
The research in the field of biotechnology is rapidly developing all over the
world. Modern biotechnology offers unique opportunities, simultaneously
as it gives rise to a number of ethical issues. Preimplantation genetic
diagnosis (PGD), PGD/HLA (Human Leucocyte Antigen) and germ-line
gene therapy (GLGT) are controversial techniques. PGD gives a possibility
to identify a genetic disease prior to the embryo’s implantation in the
uterus. PGD/HLA involves selecting an embryo which genes coding for a
specific tissue type, so that the child to be born can act as a donor to an
existing sibling who requires a stem cell transplant. GLGT seeks to
eliminate or change “bad” genes.
The purpose of this study is to investigate student’s ethical attitude
concerning PGD, PGD/HLA and GLGT.
The empirical study was based on focus group discussions. Four group
interviews were made, with 15 participants in all. The students are taking
courses in biology or religion.
The result from the interviews shows that the ethical issues are difficult to
have a definite opinion in, because there are possibilities and risks involved
in all these techniques, according to the students. A central part of the
discussion was devoted to human dignity and the moral status of the
embryo. They also see risks such as bioterrorism, designing the perfect
humans, economic interests, medical risks, among many other risks.

Forskningen på det bioteknologiska området utvecklas snabbt över hela
världen. Den moderna bioteknologin erbjuder unika möjligheter, samtidigt
som den ger upphov till en rad frågor av etiskt slag. Preimplantatorisk
genetisk diagnostik (PGD), PGD/HLA (Human Leucocyte Antigen) och
zygotisk genterapi är kontroversiella tekniker. PGD ger en möjlighet att
identifiera genetiska sjukdomar före embryots implantering i livmodern.
Med hjälp av PGD/HLA väljs ett embryo ut vars gener kodar för en
specifik vävnadstyp, vilket gör att barnet som föds kan fungera som
donator till ett existerande syskon som är i behov av en stamcells
transplantation. Med zygotisk genterapi kan man ta bort eller byta ut
”dåliga” gener.
Syftet med uppsatsen är att undersöka studenters etiska värderingar rörande
PGD, PGD/HLA och zygotisk genterapi.
Den empiriska studien baserades på fokusgrupp diskussioner. Fyra
gruppintervjuer gjordes, med sammanlagt 15 deltagare. Studenterna
studerar på programutbildningar i biologi eller religion.
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Resultatet från intervjuerna visar att de etiska frågeställningarna är svåra att
ha en klar uppfattning om, eftersom det finns möjligheter och risker med
alla dessa tekniker, enligt studenterna. En central del av diskussionen
ägnades åt människovärdet och embryots moraliska status. De ser också
risker som bioterrorism, designa perfekta människor, ekonomiska intressen,
medicinska risker, bland många andra risker.

“Keywords:” biotechnology, embryo, human dignity, opportunities, risks

2. Inledning
Utvecklingen inom den moderna bioteknologin sker i ett högt tempo. Det
som var sceince-fiction igår kan bli verklighet idag. Samtidigt som
biotekniken erbjuder fantastiska möjligheter väcker den även en mängd
frågor av etiskt slag. Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) och
genterapi är tekniker med högt ställda förväntningar. Med hjälp av dessa
metoder vill man bota svåra sjukdomar, minska lidandet och hjälpa
ofrivilligt barnlösa par. Dessa tekniker ger också upphov till en intensiv
debatt gällande vårt etiska ställningstagande till möjligheter och risker, och
vår syn på människovärdet. Diskussionsfrågor rörande teknikens risker och
vår människosyn är många gånger komplexa, svårbedömda och svårlösta.
Man måste ta ställning till om möjligheterna överväger riskerna och hur
man uppfattar människovärdet. Några av teknikens farhågor är: kommer vi
att designa perfekta människor, är tekniken säker, hur stor är risken för
bioterrorism och har vi i och med dessa metoder förlorat respekten för det
tidiga mänskliga livet? I media möter vi brett skilda uppfattningar inför
dessa frågeställningar. Vilken inställning man har till dessa frågor är ofta
präglat av skilda erfarenheter, riskbedömningar och våra grundläggande
värderingar. Religiösa uppfattningar har många gånger legat som grund för
vilken inställning man har. Den snabba utvecklingen och ständigt nya
möjligheter inom detta område gör att den etiska diskussionen och tydliga
regler blir allt viktigare. Det vore önskvärt att fler satte sig in i dessa
bioetiska frågor och tog ställning.

PGD är en metod som gör det möjligt att upptäcka genetiska
sjukdomar och kromosomrubbningar i samband med in vitro-fertilisering
(provrörsbefruktning). Metoden utförs om risken är stor för att barnet
kommer att ärva sjukdomen och är ett alternativ till den abortinriktade
fosterdiagnostiken. Embryon som bär på en genetisk sjukdom eller ett
handikapp kan sorteras bort medan ett friskt implanteras i kvinnan.
Tekniken kan leda till att en mängd överblivna embryon bildas.

Med PGD är det inte bara möjligt att välja ett friskt embryo utan det är
dessutom möjligt att välja ut ett embryo som kan bli donator åt ett svårt
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sjukt syskon s.k. PGD/HLA (preimplantatorisk genetisk diagnostik/human
leucocyte antigen). Ett immunologiskt matchande embryo väljs ut och
därmed förhindras de avstötningsmekanismer som annars uppstår vid
vävnads/organtransplantation. Metoden kan rädda livet på ett barn i behov
av organtransplantation samtidigt som frågan ställs om det är etiskt
acceptabelt att välja ut ett embryo av dessa skäl. (Rechitsky 2006)

Genterapi är en teknik som används för att behandla sjukdomar
orsakade av enstaka defekta gener. Metoden innebär att nya gener tillförs
eller att skadade gener ersätts. Terapin har i flera fall gett goda resultat,
men den har även lett till tragiska dödsfall. Det är även möjligt att förändra
ett tidigt embryos arvsmassa s.k. zygotisk genterapi. Förändringarna som
uppstår går då i arv till kommande generationer. Zygotisk genterapi är än så
länge endast tillåten på djur. (Gilbert et al. 2005)

För att få en djupare insikt i människors olika värderingar och tankar
inom detta område har jag valt att göra en fokusgruppbaserad empirisk
studie. En fokusgrupp studie utgörs av gruppintervjuer. Utmärkande för
fokusgruppintervjuer är att de är djuplodande, skapar en gruppdynamik och
ger deltagarna möjlighet att uttrycka sina åsikter och känslor. Människor
som tillhör samma religion, yrkeskår eller grupp tenderar att ha liknande
värderingar. (Wibeck 2000) I den här uppsatsen undersöks biologstudenters
och religionsvetares inställning och etiska värderingar rörande PGD,
PGD/HLA och genterapi.

2.1 Syfte
Syftet med uppsatsen är att göra en fokusgruppstudie för att undersöka
biologstudenters och studenter på det religionsvetenskapliga programmets
etiska värderingar rörande PGD, PGD/HLA och zygotisk genterapi. Ett
annat syfte är också att ge en biologisk bakgrundsbeskrivning av
teknikerna.

2.2 Problemformulering
Huvudsyftet med in vitro-fertilisering är att hjälpa infertila par att få barn.
Metoden har även öppnat vägen för andra möjligheter som PGD och
PGD/HLA. Dessa tekniker kan erbjuda unika möjligheter samtidigt som de
väcker en rad frågor av etiskt slag. Vilken inställning man har till dessa
frågor bottnar ofta i vilka grundläggande värderingar man har. Religiösa
värderingar har många gånger legat som grund för vilken inställning man
har. Etiska frågeställningar som är centrala i studien är:

- Vilka etiska aspekter anses som viktiga att lyfta fram?
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- Har deltagarna generellt en mer positiv eller negativ inställning till
PGD, PGD/HLA och genterapi?

3. Biologisk bakgrundsbeskrivning

3.1 Assisterad reproduktionsteknologi
Assisterad reproduktionsteknologi (ART) är ett samlingsnamn för de olika
medicinska tekniker som finns tillgängliga för att uppnå befruktning i syfte
att hjälpa infertila par. ART innefattar bl.a. IVF (in vitro-fertilisering), ICSI
(intracytoplasmatisk spermieinjektion) och GIFT (könscellsöverföring i
äggledaren). Ofrivillig barnlöshet är ett stort problem i Sverige som drabbar
ungefär 500 000 människor.

3.1.1 In vitro-fertilisering
Den vanligaste och äldsta metoden att behandla barnlöshet är med in vitro-
fertilisering (IVF) / provrörsbefruktning. IVF innebär att ägg befruktas med
spermier utanför moderns kropp i ett laboratorium. Preimplantatorisk
genetisk diagnostik (PGD) förutsätter IVF-behandling. Man kan dela in
IVF-processen i fyra grundsteg:

Steg 1: Hormonstimulering/hämning av äggstockarna.
IVF-behandlingen inleds vanligen med en nedreglering av
kvinnans egen hormonaktivitet. Kvinnan får nässpray eller
injektioner innehållande Gonadotropinutsöndrande hormon agonist
(GnRH-a), vilket nedreglerar äggstockarna. (Hjelmstedt 2003,
Baart 2007) GnRH är ett hormon som utsöndras från
hypothalamus. Hormonet stimulerar hypofysens utsöndring av
follikelstimulerande hormon (FSH) och luteiniserande hormon
(LH). FSH och LH räknas som gonadotropiner eftersom de har en
inverkan på äggstockarna och testiklarna (d.v.s. gonaderna). FSH
stimulerar kvinnans tillväxt och utveckling av äggstockens folliklar
(där ägget utvecklas) fram till tidpunkten för ägglossning. Då en
follikel är mogen brister den och äggcellen slungas ut i äggledaren,
ovulation (ägglossning). FSH stimulerar även folliklars
östrogensekretion. LH är nödvändigt för att framkalla ägglossning
och behövs för ombildandet av corpus luteum (gulkroppen) från
gamla folliklar. Corpus luteums funktion är att avge progesteron
under graviditetens första tid. Om äggcellen inte blir befruktad
tillbakabildas corpus luteum. (Sherwood et al. 2005) GnRH-agonist
ges ofta före behandlingen eftersom den hämmar kvinnans egen
FSH- och LH– produktion. På så sätt kan kvinnans egen
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hormonproduktion nedregleras och därmed bildas äggceller av
bättre och jämnare kvalitet och behandlingen kan styras bättre
tidsmässigt. (Organon 2006) Då man fastställt att äggstockarna
försatts i ”vila” (genom mätning av hormonnivån i blodet) påbörjas
en stimulering av äggstockarna. Kvinnan får injektioner
innehållande FSH, vilket stimulerar till att fler folliklar utvecklas i
äggstockarna. (Hjelmstet 2003) När stimuleringen pågått i 10-14
dagar innehåller i regel äggstockarna flera mogna folliklar och då
framkallas ägglossningen med injektioner av humant
koriongonadotropin (hCG). I naturliga situationer sker
ägglossningen vid den egna LH-toppen som här i stället ersätts med
hCG. Cirka 40 timmar efter injektionen inträffar ägglossningen.
(Olofsson 2003, Baart 2007)

Steg 2: Äggplockning.
Innan folliklarna brister tas så många ägg ut som möjligt. Äggen
måste vara tillräckligt mogna när de tas ut, samtidigt skall det ske
alldeles innan ägglossningen äger rum. Äggplockningen utförs
under lokalbedövning. En tunn nål med sugkraft punkterar
folliklarna via vaginan. Vätska innehållande ägg hämtas från de
mogna folliklarna under vägledning av ultraljud. (Olofsson 2003,
Baart 2007) Äggcellerna inkuberas därefter i en miljö som liknar
äggledarens med avseende på temperatur, mörker fuktighet och pH.
Vid samma tillfälle lämnar mannen ett spermaprov. Endast de mest
dugliga spermier väljs ut. Utgallringen kan göras med olika
metoder, men en vanlig metod är att placera provet i en tjock
lösning där endast de spermier som lyckas ta sig upp till toppen
används. De utvalda spermierna inkuberas i en lösning som
innehåller hög koncentration av proteiner och kalciumjoner.
(Gilbert et al. 2005)

Steg 3: Befruktning.
Äggceller och spermier inkuberas tillsammans i en petriskål i 12-18
timmar. Varje ägg sammanförs med 50 000-100 000 spermier.
Befruktningen sker på naturlig väg i petriskålen om mannens
spermier är av normal kvalitet. Den befruktade äggcellen börjar
dela sig och embryot kan överföras till uterus (livmodern). (Gilbert
et al. 2005)
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Steg 4: Embryoöverföring.
Ungefär två till fem dagar efter befruktningen återförs en eller två
embryon tillbaka till livmodern med hjälp av en tunn kateter.
Överföring av embryon är ett smärtfritt ingrepp som inte kräver
någon medicinering. Övriga befruktade ägg som är av god kvalitet
kan frysas ned för att användas vid senare tillfälle. (Organon 2006)
Ett embryo av god kvalitet bör ha 6-8 celler av samma storlek och får
inte uppvisa någon skada. (Gilbert et al. 2005) År 2003 införde
Socialstyrelsen riktlinjer gällande återföringen av ägg. I regel bör
endast ett ägg återföras vid IVF och därmed minskas andelen
underviktiga och för tidigt födda barn. Andelen missbildningar antas
också minska. (Socialstyrelsen 2002) Efter överföringen får kvinnan
progesteron eller hCG för att förutsättningen för en graviditet ska
vara de bästa möjliga.

3.1.2 Intracytoplasmatisk spermieinjektion
Om befruktningsförmågan är nedsatt kan i stället en variant av IVF göras,
en s.k. intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI). Det är en teknik som
kan användas då mycket få spermier finns att tillgå eller om spermiernas
rörlighet är nedsatt och därför inte kan ta sig igenom äggskalet på egen
hand. Man väljer ut en spermie av mycket god kvalitet, och med hjälp av
en mycket tunn glaspipett suger man upp en enda spermie som
mikroinjiceras i äggcellens cytoplasma. Behandlingen i övrigt skiljer sig
inte från en vanlig IVF-behandling. Mikroinjektionen utförs på laboratoriet
samma dag som äggplockningen sker. (Gilbert et al. 2005)

3.1.3 Könscellsöverföring i äggledaren
Könscellsöverföring i äggledaren (GIFT) följer samma procedur som IVF,
men själva befruktningen sker i stället i kroppen (in vivo). Mogna ägg och
spermier kombineras i en injektionsspruta och sprutas in i äggledaren. Det
befruktade ägget transporteras därefter på naturlig väg till livmodern för
implantation. GIFT kan bara utföras om minst en av äggledarna är oskadd.
Behandlingen rekommenderas till kvinnor där infertiliteten är orsakad av
nedsatt funktion i livmoderslemhinnan eller då spermien inte lyckas nå
ägget i äggledaren p.g.a. immunologiska faktorer. Vissa par använder GIFT
i stället för IVF av religiösa skäl eftersom vissa religioner förbjuder in vitro
befruktning. (Serono Nordic AB 2004, Gilbert et al. 2005)

3.2 Preimplantatorisk genetisk diagnostik
Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) är en behandlingsmetod som
syftar till att upptäcka monogena sjukdomar och kromosomrubbningar hos
embryot. Par som bär på anlag för genetiska sjukdomar har möjlighet att
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genomgå diagnostiken i samband med in vitro-fertilisering (IVF). Risken
för att sjukdomen förs vidare till nästa generation är relativt hög om
befruktningen sker på ”naturlig” väg. Då den mutation som ger upphov till
sjukdomen är känd har man möjlighet att genomgå PGD eller
fosterdiagnostik. Fosterdiagnostiken utförs i dag i den 8:e - 17:e
graviditetsveckan. Om det visar sig att fostret bär på en genetisk sjukdom
eller kromosomrubbning måste föräldrarna ta ställning till en eventuell
abort. Det vill säga idag har vi en abortinriktad fosterdiagnostik. Vilket
många par också upplever som etiskt och moraliskt problematiskt. Vid
PGD görs istället den genetiska diagnostiken på preembryon, det vill säga
före embryot har implanterats i kvinnan, där av namnet preimplantatorisk.
Innan PGD utförs måste paret genomgå en noggrann genetisk undersökning
och därmed utröna om det finns risk för att ett allvarligt sjukt barn skall
födas. Om paret blir godkänt kan man inleda behandlingen. (Sahlgrenska
Universitetssjukhuset 2007) PGD utförs (som tidigare nämnts) i samband
med in vitro-fertilisering. Att genomgå IVF är krävande för kvinnan, både
känslomässigt och medicinskt. Då 10-15 äggceller mognat sugs de ut, där
efter befruktas äggcellerna i en petriskål. Efter tre dagar har embryot hunnit
dela sig så att det består av sex till åtta blastomerer (celler). En biopsi
utförs, då ett hål görs i zona pellucida med hjälp av laser. En till två celler
avlägsnas sedan försiktigt genom öppningen för att undersökas genetiskt.
Vid detta stadium kan upp till 25 procent av cellerna avlägsnas utan att det
skadar embryot. Cellen/cellerna kan diagnostiseras med hjälp av två
tekniker, FISH (Fluorescerande In Situ-Hybridisering) eller PCR
(Polymerase Chain Reaction). FISH-tekniken används vid könsbestämning
och då det föreligger risk för att antalet kromosomer inte ska stämma. PCR-
tekniken är vanligast när en specifik mutation skall detekteras. Om
resultatet visade att embryot är friskt implanteras det i kvinnans livmoder.
Embryoöverföringen sker vanligen dag 5. Idag finns över tusen barn i
världen som kommit till tack vare PGD. (Donoso 2007)

En del människor uppfattar den svenska fosterdiagnostiken som
abortinriktad, och ser då PGD som ett alternativ till abort. Fördelen med
PGD är att diagnosen ställs mycket tidigare och att kvinnan inte behöver
genomgå en traumatisk abort. Kvinnan kan även uppleva det som tryggt att
veta att fostret med största sannolikhet är friskt. Metoden ökar även
chansen för att barn överhuvudtaget ska kunna födas, eftersom
kromosomavvikelser anses vara en huvudorsak till att ett befruktat ägg inte
blir livsdugligt. IVF-behandlingen blir effektivare eftersom man kan välja
ut ett livskraftigare embryo. Det har också visat sig att PGS (arvsmassan
hos befruktade ägg screenas) kan hjälpa patienter som fått upprepade
missfall, att minska risken för missfall. (SMER 2004, Otani 2006)
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Metoden reser även flera etiska frågeställningar. Tekniken innebär att man
kan få fram fullständiga upplysningar om individens arvsmassa. Det
medför en risk för att exempelvis försäkringsbolag eller arbetsgivare
kommer att kunna dra nytta av detta. Många debatter i media har behandlat
frågeställningen om PGD strider mot människovärdesprincipen
(människors lika värde) eftersom embryon som bär på ett sjukdomsanlag
sorteras bort. (Katolska kyrkan 2004, Riksdagen 2005) Diskussionen
handlar också om PGD kommer att påverka våra attityder till handikappade
och sjuka. Ytterligare en risk med metoden är att den är så pass effektiv att
man frågar sig om nästa steg blir att vi inte bara väljer ut friska barn utan
även intelligenta och vackra. (SMER 2004)

3.2.1 PGD/HLA
PGD-tekniken kan användas för att diagnostisera monogena sjukdomar,
kromosomavvikelser, könsbestämning och HLA-typning. PGD/HLA
(Human Leucocyte Antigen) är en variant av PGD. Metoden kan användas
av föräldrar till ett svårt sjukt barn som är i behov av en
vävnadstransplantation. I samband med en IVF-behandling är det möjligt
att välja ut ett embryo som dels är friskt (PGD) och som dels
immunologiskt matchar ett syskon (PGD/HLA). Om man skapar ett HLA-
identiskt syskon till ett barn som är i behov av någon form av
transplantation, kan den nya individen bli en perfekt donator. HLA-typning
kan även göras fristående från PGD i syfte att välja ut ett HLA-kompatibelt
embryo. (SOU 2004:20, Rechitsky 2006)

Bild 1. (Dallas 2007)
Ett åtta-cells embryo. 0,1 - 0,2mm i diameter
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HLA är den molekyl som orsakar de immunologiska
avstötningsreaktioner som kan ske vid en vävnadstransplantation.
Molekylen benämns HLA då man endast avser människor, medan MHC
(Major Histocompatibility Complex) är den term som används då man
avser denna typ av molekyl hos alla djur, inklusive människan. Då en APC
(Antigen Presenterande Cell) har fagocyterat något främmande, bryts
antigenet ned och presenteras för T-celler. De främmande
antigenfragmenten presenteras för andra celler då de sitter bundna till en
HLA-molekyl. T-celler kan endast reagera på antigen då de sitter bundna
till cellers HLA-molekyler. T-celler binder till den APC:s HLA-antigen
komplex. Bindandet mellan dessa två celler stimulerar cellerna att avge
cytokiner, vilket stimulerar T-cellen att föröka sig. T-cellerna angriper
sedan de celler som visar upp det specifika HLA-antigen komplexet. Dessa
celler dör och därmed hindras antigenet att spridas vidare. Cytokinerna
aktiverar även makrofager, vilket ökar deras fagocyterande förmåga. HLA
är en molekyl som finns i många olika former. HLA-mångfalden försvårar
för olika patogener att anpassa sig till vårt immunförsvar. HLA-molekylen
är även mycket individspecifik. Sannolikheten för att två slumpvis valda
personer ska vara HLA-identiska är en på tvåhundratusen. Den enorma
mångfalden bland HLA-molekyler är orsaken till att transplanterad vävnad
stöts bort. Detta beror på att icke kroppseget HLA alltid uppfattas som
bärare av ett främmande antigen. Detta resulterar i en kraftig
immunreaktion som slutligen förstör den transplanterade vävnaden.
(Janeway et al. 2001)

En HLA-matchande stamcellstransplantation kan förbättra eller helt
återställa den sjukes immunsystem. Ett flertal allvarliga sjukdomar kan
botas genom en stamcellstransplantation, däribland leukemi och
sickelcellanemi. Stamceller kan fås från benmärg, blodet, navelsträngsblod
och från aborterade foster. Emellertid är det endast 25 procents chans att ett
syskon är HLA-identiskt. Om barnet riskerar att ärva en genetisk sjukdom
minskar chanserna ytterligare, eftersom embryot ska vara både friskt och
HLA-matchande. (SOU 2004:20, Verlinsky 2007)

I Sverige får PGD/HLA nyttjas om Socialstyrelsen har gett sitt
tillstånd. I skrivandets stund har fyra par sökt tillstånd men ingen har ännu
fått besked. Möjligheten att få tillstånd har funnits i knappt ett år. (Lenken
2007)

Det etiska dilemmat handlar här bl.a. om föräldrars desperata kamp att
rädda livet på sitt barn, samtidigt som frågan ställs om det är etiskt
acceptabelt att sätta ett barn till världen för att det ska kunna bli en donator.
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3.3 Genterapi
In vitro-fertilisering ger en möjlighet att även genetiskt ”förbättra” ett
embryo före implanteringen i livmodern s.k. zygotisk genterapi. Metoden
är inte tillåten i Sverige när det gäller mänskliga embryon men har
emellertid blivit rutin på försöksdjur. Man skiljer mellan två typer av
genterapi, somatisk genterapi respektive den ovan nämnda zygotisk
genterapi. Genterapi innebär att man tillför nya gener eller ersätter skadade
eller oönskade gener. Detta kan göras på vanliga somatiska celler
(kroppsceller) eller på könsceller (spermie och äggcell).
Behandlingsmetoden har givit stora förhoppningar om bot av genetiska
sjukdomar samtidigt som den väcker frågor av etiskt slag. (Gilbert et al.
2005) Målet med genterapi är att introducera en fungerande gen som
kompenserar en saknad eller icke fungerande gen, vilken har orsakat
sjukdomen. För att kunna överföra genen på ett effektivt sätt används olika
varianter av vektorer eller genbärare. Den vanligaste metoden är
genintroduktion med hjälp av ett virus, vanligen ett retrovirus. Då dessa
virus förökar sig på naturlig väg infogar de sin arvsmassa i värdcellens
DNA. Därefter tvingar de värdcellen att producera nya viruspartiklar. Man
kan därför utnyttja virusets strategi i terapisyfte. Vektorerna modifieras så
harmlösa virus bildas, där de gener som krävs för virusets förökning är
borttagna. På så sätt överför viruset terapigenen endast till en cell, därefter
kan vektorn inte spridas ytterligare. (Nordenfelt 2002)

3.3.1 Zygotisk genterapi
Ur etiskt perspektiv är den zygotiska genterapin mer problematisk än den
somatiska. Det är även möjligt att införa DNA till det tidiga embryot eller
könsceller det vill säga zygotisk genterapi, vilket innebär att det nya
anlaget följer med till kommande generationer. Här handlar det inte längre
om att bota en människa, utan att för all framtid påverka människors
arvsmassa. Hittills har zygotisk genterapi inte utförts på människor,
däremot modifieras djur i syftet att öka kunskapen om geners funktion eller
i kommersiellt syfte. Transgena zebrafiskar säljs i dag i akvarieaffärer.
Dessa fiskar innehåller en gen för ett fluorescerande protein som får dem
att lysa i mörkret. (Gilbert et al. 2005)

3.3.2 Retrovirusets förökning
Retroviruset har en unik förökningscykel. Dess genom består av två
identiska enkelsträngade RNA molekyler. Ytterst omges viruset av
proteiner som binder till värdcellens yta. Därefter tömmer retroviruset sin
arvsmassa hos målcellen. En av de två RNA-molekylerna omvandlas till
DNA med hjälp av virusets enzym omvänt transkriptas. Det virala
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dubbelsträngade DNAt integreras i värdcellens kromosom med hjälp av
virus-integras. Infogningen kan ske vart som helst i målcellens DNA. Virus
DNA transkriberas av cellulärt RNA-polymeras, vilket ger en syntes av
virus-mRNA och virus-RNA. Därefter bildas nya virala kapselproteiner.
Viruset består nu av enkelsträngat RNA omgivet av en proteinkapsel.
Slutligen sker en avknoppning från värdcellen med hjälp av målcellens
cytoplasma membran. (Madigan et al. 1997)

3.4 Medicinska biverkningar
Genterapi kan bli en unik möjlighet att lindra eller bota människor från
svåra sjukdomstillstånd. Metoden är dock inte etablerad ännu då det finns
en rad tekniska problem att lösa. Det största problemet är att det ännu inte
finns någon helt riskfri metod att överföra och introducera
behandlingsgenen. Terapin väcker även en mängd andra frågor av etiskt
slag gällande missbruk, bioterrorism, den perfekta människan o.s.v.

Sedan 1990 har ungefär 900 studier i genterapi utförts, varav de flesta
i USA. Många lyckade försök har gjorts. Tyvärr har behandlingen även lett
till oönskade biverkningar och tragiska dödsfall. År 1999 dog en man, 18 år
gammal, efter ett kliniskt försök med genterapi. Mannen led av en urea-
metabolism sjukdom vilken orsakas av brist på ett enzym som bryter ned
ammoniak. Ansamlingen av ammoniak, vilket är mycket giftigt, orsakar
hjärnskada och för tidig död. Flera patienter behandlades med genterapi,
där allt större doser av virus vektorer innehållande den gen som kodar för
detta enzym gavs. Dessvärre avled en av dessa patienter efter allvarliga
komplikationer. Orsaken är inte helt klarlagd, men en trolig förklaring är att
immunsystemet reagerat ovanligt kraftigt mot virus-vektorn. Detta ledde
till att man avbröt andra försök för en tid. (Brändén 2004, Nordenfelt 2002)

Allvarliga biverkningar har också inträffat hos patienter som lider av
immunbristsjukdomen SCID. Retrovirus strategi att infoga sin arvsmassa
hos värdcellen har en baksida. Eftersom den nya genen placeras ut slumpvis
i målcellens DNA, kan genen hamna på ett olyckligt ställe. Större delen av
arvsmassan kodar inte för något protein. Problem uppstår emellertid om
terapigenen lägger sig i ett område av arvsmassan som har en funktion. Så
var fallet hos några SCID patienter. Den nya genen slog sig ner på ett
olyckligt område och störde de gener som kontrollerar celltillväxt. En
okontrollerad celltillväxt utvecklades som gav upphov till leukemi.
Forskare och myndigheter är mycket bekymrade över situationen.
Patienternas säkerhet måste naturligtvis komma i första hand. Ett
bekymmer är att det i flera fall har tagit några år innan biverkningarna visat
sig. (Brändén 2004, Nordenfelt 2002)
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Även laboratoriemöss har drabbats av biverkningar som en kraftig
immunrespons och tumörutveckling vid användandet av virala vektorer.
Zygotisk genterapi har även gett andra oförutsedda biverkningar. Då de nya
generna infogas i genomet har de skadat de befintliga genernas funktion,
vilket har lett till att möss har fötts utan ögon eller utan luktsinne. Ett
bekymmer vid zygotisk genterapi är att det kan ta flera generationer innan
vissa biverkningar visar sig. (Gilbert et al. 2005)

Man kan fråga sig hur pass goda genkunskaper vi har i dag. Känner vi
överhuvudtaget till samtliga funktioner hos den gen vi önskar ersätta?
Gener är komplicerade enheter som samarbetar. Det är skillnad att titta på
de gener som bildar ett protein som är en slutprodukt t.ex. hemoglobin och
insulin. Dessa gener har troligen endast en funktion. Gener som istället
verkar under utvecklingen har ofta många funktioner s.k. pleiotropi.
Exempelvis uttryck av BMP4 genen kan inducera bentillväxt i vissa
vävnader, medan den även kan framkalla apoptos (programmerad celldöd) i
en annan typ av vävnad. I ektodermal vävnad kan BMP4 genen få celler att
differentiera sig till epidermisvävnad i stället för nervvävnad. Ytterligare
ett problem är att vissa egenskaper är fördelaktiga i en miljö, medan samma
egenskap kan vara till en nackdel i en annan. Exempelvis en viss
genmutation hos lymfocyter är i normala fall negativt, men just den
mutationen tror man ger ett bra skydd mot HIV-viruset. Samma mutation
som gör människor i Västvärlden mer mottagliga för astma och allergiska
reaktioner är samtidigt till en fördel i områden där parasiter är ett stort
hälsoproblem. (Gilbert et al. 2005) Naiva T-hjälparceller kan differentiera
till Th1- eller Th2-celler. En del av befolkningen har större benägenhet att
svara med Th2 respons andra med Th1. Transkriptionsfaktorer inom NFAT
familjen spelar en viktig roll vid regleringen av cytokingener. En enda
mutation hos interleukin 4:s (IL-4) promotor påverkar bindandet av NFAT.
Bindandet av NFAT vid IL-4 promotorn aktiverar dess transkription. IL-4
promotorn har sex bindningsställen för NFAT, men p.g.a. genens
polymorfism har en del individer promotorer med sju bindningsställen. Ett
extra bindningsområde ger en mycket större transkriptionshastighet av IL-
4. IL-4 cytokiner inducerar omogna effektor T-celler att utvecklas till Th2-
celler, samtidigt som Th1 signaler hämmas. IL-4 har även en effekt på B-
celler som får en ökad benägenhet att avge IgE-antikroppar. IL-4
nedreglerar också CCR5 som är en coreceptor för HIV. Th2-celler ger ett
bra skydd mot parasiter (som orsakar hälsoproblem i U-länder), men här i
Västvärlden ökar de benägenheten att utveckla allergier och astma. Det vill
säga den beskrivna ”mutationen” är fördelaktig i en miljö men inte i en
annan. (Rockman et al. 2003)
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4. Teori

4.1 Etiska teorier

4.1.1 Utilitarismen
Utilitarismen formulerades av den engelske 1700-talsfilosofen Jeremy
Bentham. Enligt utilitarismen bör vi handla så att konsekvenserna för alla
som berörs blir så lyckade som möjligt. Bentham inkluderade då även vårt
moraliska handlande gentemot djuren. Målet för utilitaristerna är att
maximera lyckan eller lusten. (Tännsjö 2003) Bentham skrev att målet är:
”Största möjliga lycka för största möjliga antal människor”. Han förordade
ett demokratiskt styrelsesätt med allmän rösträtt, och föreslog även
förändringar inom områden som religion, fattighjälpen, djurens rättigheter
och en avkriminalisering av homosexualitet. (Ideologierna) Utilitarismen
skiljer skarpt mellan handlingar som är rätt (riktiga) och handlingar som är
orätt (felaktiga). Om en handling inte är rätt så är den orätt, om den inte är
orätt så är den rätt. Är en handling rätt så är det tillåtet att utföra den, men
det finns inget krav att den måste utföras. (Tännsjö 2003)
Enligt en utilitarist kan det i vissa situationer även vara försvarbart att döda
en annan människa om konsekvenserna blir tillräckligt goda. (t.ex. att döda
Hitler). En preferensutilitarist, som Peter Singer anser att det är tillåtet att
forska på tidiga embryon om fostret saknar medvetande och inte kan
uppleva någon smärta eftersom följderna medför att vi bekämpar svåra
sjukdomar. (Collste 1996) Abort är också tillåtet eftersom fostret inte kan
frukta för sitt liv. (Tännsjö 2003)

4.1.2 Pliktetiken
Pliktetiken är en deontologisk etik (efter grekiskans ”deon”-plikt och
”logos”-vetenskap). Den tyske 1700-talsfilosofen Immanuel Kant har haft
stort inflytande på senare tids etiska tänkande. Enligt Kant styrs
människans handlingar både av känslor och av förnuft. För att handla
moraliskt, måste människan följa den moraliska lagen. Människans
handlande bör styras av en god vilja. Enligt Kant avgörs det goda och det
onda inte av följderna, utan av handlingens form och princip. Kant menar
att vi är förpliktade att handla moraliskt, oavsett vad vi gör. För att kunna
handla moraliskt, måste vi följa en moral lag som är kategorisk
(ovillkorlig). Han formulerade ett imperativ (uppmaning) som talar om hur
vi ska handla, Det kategoriska imperativet: ”Handla enbart utifrån sådana
principer som du skulle vilja se upphöjda till allmän lag”. Det betyder att
det jag gör måste jag kunna önska att alla andra människor också skulle
göra. (Collste 1996) Förutom denna formulering finns andra varianter av
det kategoriska imperativet: ”Handla alltid så att du behandlar
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mänskligheten, oavsett om den framträder i form av dig själv eller i form
av någon annan, som ett ändamål i sig, aldrig uteslutande som ett medel”.
Dessa uppmaningar banar vägen för olika absoluta plikter t.ex. man får inte
ljuga, döda eller bryta sina löften. Enligt pliktetiken är vissa handlingar
förbjudna, oavsett konsekvenserna. Man har aldrig rätt att döda någon, inte
ens om syftet är att rädda människoliv. Kant anser att det oskyldiga
människolivet är okränkbart. Somliga pliktetiker anser att en tidig abort kan
jämställas med mord eftersom man menar att embryot är en person från
befruktningsögonblicket. (Tännsjö 2003) Medan andra pliktetiker som
Mats G Hansson anser att embryot inte ska ses som en person från
befruktningsögonblicket. Kants imperativ att man ska behandla
mänskligheten som ett ändamål i sig och aldrig uteslutande som ett medel,
har haft stor betydelse för diskussionen om människovärdet.
Människovärdesprincipen innebär att människan är född fri, har vissa
rättigheter och att man inte får kränka hennes integritet. Vissa debattörer
menar att människovärdeside’n leder till ett avståndstagande till abort och
eutanasi (dödshjälp). (Collste 1996)

4.1.3 Beauchamp & Childress
Beauchamp och Childress (2001) utgår från att det finns en gemensam
moral som alla moraliskt seriösa kan ansluta sig till. De formulerade fyra
moraliska principer som innefattar den gemensamma moralen. De flesta
klassiska etiska teorier inkluderar dessa principer i någon form. Författarna
menar att principerna bör specificeras och vägas mot varandra så man vet
vilken princip som blir vägledande. Den gängse moralen innefattar normer
som är grundläggande inom den biomedicinska etiken. De fyra etiska
principerna är:

1. Autonomiprincipen
2. Principen att inte skada
3. Principen att göra gott
4. Rättviseprincipen

Autonomiprincipen innebär att varje individ har rätt att bestämma över
sitt eget liv och göra egna val, fritt från andras kontrollerande och
begränsningar. För att kunna fatta dessa beslut bör individen vara
tillräckligt kompetent d.v.s. ha nödvändig kunskap.

Principen att inte skada innebär att vi har en skyldighet att inte utsätta
andra för risken att skadas. Det finns några regler som stöd för principen att
inte skada. Några exempel är att man får inte döda, orsaka besvär, lidande,
obehag, förolämpa eller göra någon arbetsoförmögen.

Principen att göra gott strävar efter att vi ska agera med andras bästa i
åtanke. Man bör väga för- och nackdelar i sin strävan efter att göra gott.
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Andra individers intressen och hälsa bör alltid finnas i åtanke. Skyldigheten
att göra gott är inte lika stor som skyldigheten att inte skada.

Rättviseprincipen fastslår att jämlikar skall behandlas jämlikt.
Principen består av flera materiella principer som försöker fastslå vad en
materiell rättvisa innebär.

4.2 Etiska aspekter
Utvecklingen inom den moderna bioteknologin sker i ett högt tempo. Nya
möjligheter skapas ständigt, samtidigt som risker och vår syn på det tidiga
embryot är viktigt att ta hänsyn till. Debatten i media handlar framförallt
om vår syn på människovärdet. Här kan man urskilja att religiösa
värderingar många gånger leder till vilken syn man har på det tidiga
mänskliga livet.

4.2.1 Människovärdet
Vid diskussioner om PGD har människovärdet och
människovärdesprincipen ofta fått en central roll. Någon enhetlig definition
på människovärdesprincipen finns inte, och begreppet har ofta tolkats på
flera olika sätt. Generellt kan man säga att människovärdesprincipen
innebär att människor har lika värde oavsett ålder, ras, trosuppfattning osv.
Alla människor är födda fria, har lika värde och samma rättigheter. Man får
heller inte kränka hennes integritet. De mänskliga rättigheterna innefattar
bl. a. rätten till liv och rätten till bästa uppnåeliga hälsa. 1700-tals filosofen
Immanuel Kants imperativ att man ska behandla mänskligheten som ett
ändamål i sig och aldrig uteslutande som ett medel, spelar en viktig roll vid
diskussionen om människovärdet. Man kan också säga att något har
instrumentellt värde. Det är då användbart för att uppnå något annat.
Människan får inte behandlas som om hon enbart har ett instrumentellt
värde, utan måste alltid ges ett egenvärde. Någonting som har
instrumentellt värde men saknar egenvärde betraktas ofta som utbytbart.
Exempelvis grisar som slaktas och nya föds upp. Vissa debattörer tolkar
människovärdesidén som ett absolut motstånd till abort. Detta förutsätter i
sin tur att människovärdet och mänskligt liv börjar i
konceptionsögonblicket (befruktningsögonblicket), vilket det naturligtvis
råder delade meningar om. Vissa etiker menar att människovärdesprincipen
ger människan som art ett högre värde än djuren. Människan har ett unikt
värde pga. vissa specifika egenskaper. Människan är medveten om sitt eget
jag, dvs. kan uppfatta sig själv som en person. Andra unika egenskaper är
hennes förmåga att ta ansvar och hennes förnuft. Utilitaristen Peter Singer
har en modernare syn. I sin bok Djurens befrielse argumenterar han för
människor och djurs lika värde. Han menar att vårt moraliska handlande
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ska styras av förmågan att uppleva smärta och lust. Eftersom både djur och
människor kan uppleva smärta och lust bör vi inte dra någon gränslinje
mellan människor och djur. (Collste 1996)

Inom den svenska vården har människovärdesprincipen formulerats på
följande sätt: Att respektera någons människovärde innebär att man alltid
under alla förhållanden betraktar och behandlar människan som den hon är
i sig och inte i egenskap av det hon har eller gör. Det är viktigt att slå fast
att begåvning, socialställning, inkomst, ålder etc. inte får avgöra vem som
skall få vård eller kvaliteten på vården. (Svenska Läkaresällskapet 2004)

Kristendomen har spelat en stor roll för människovärdestankens
förankring i västerlandet. I första Moseboken 1:28 står att människan har
fått Guds uppdrag att råda över skapelsen. Enligt den kristna tron är
mänskligt liv heligt och har ett okränkbart värde under fostrets utveckling,
men hur man ställer sig avgörs av när man anser att livet börjar. Man kan
ha olika ståndpunkter i frågan och skilja mellan liv i biologisk mening och
när det bildats en individ. (Collste 1996)

4.2.2 Skilda uppfattningar gällande människovärdet och synen på
embryots moraliska status

Människovärdet är ett begrepp som sedan länge präglat vårt lands
värderingar och regler. Det råder flera skilda uppfattningar om vad
begreppet människovärde innebär, vilken prioritet det får i tillämpningen
av direktiv och regler, vem som äger ett människovärde och när individen
uppnått ett människovärde. Vilken inställning man har till dessa frågor
handlar ofta om vilken inställning man har till livet, verkligheten, hur man
uppfattar människans roll och vilka grundläggande värderingar man har.
Nedan presenteras några skilda uppfattningar om människovärdets roll vid
PGD och PGD/HLA.

Statens Medicinsk-Etiska Råd (SMER) har kommit fram till att PGD
inte är ett hot mot människovärdet. PGD är en behandlig som är till för att
hjälpa par som har drabbats av ofrivillig barnlöshet. Behandlingen syftar
under inga omständigheter till att sortera bort en viss typ av människor,
utan syftet är att öka chansen för att ett barn överhuvudtaget ska få komma
till världen. Kromosomavvikelser anses vara huvudorsaken till att ett
befruktat ägg inte blir livsdugligt. Med hjälp av PGD undersöks det
befruktade ägget genetiskt. Därmed väljer man ut det ägg som har störst
potential att överleva. Ägg med kromosomavvikelser väljs bort. PGD har
hittills används mycket restriktivt i Sverige. Ett av skälen är att tekniken
enbart kan användas i syfte att systematiskt sortera bort vissa typer av
människor, vilket strider mot människovärdesprincipen. Man vet inte om
det på sikt kan leda till en minskad tolerans för människor med
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funktionshinder. De Handikappades Riksförbund (DHR) är emot
fosterdiagnostik/PGD som har till syfte att upptäcka foster med
funktionshinder. Man menar att det går emot tanken om människors lika
värde. Förbundet menar att samhället inte har rätt att bedöma vad som är ett
gott och fullvärdigt liv. Riksförbundet Cystisk Fibros anser däremot att
PGD kan användas i syftet att undvika allvarliga sjukdomar. Synen på PGD
bottnar ofta i olika uppfattningar om vilken moralisk status man bör ge ett
befruktat ägg. Man kan skilja mellan tre olika uppfattningar:

1. Mänskligt liv börjar vid befruktningen och det befruktade ägget har
fullt människovärde, dvs. rätt till skydd och obetingad rätt till liv.

2. Tillblivelsen av det mänskliga livet är en process, där det befruktade
ägget är ett liv i vardande med ett visst skyddsvärde. Detta
skyddsvärde ökar gradvis under utvecklingens gång. Vid den
tidpunkt då fostret kan vara livsdugligt utanför moderns kropp
övergår fostrets skyddsvärde i människovärde.

3. Det befruktade ägget har utvecklingspotential men i sig själv inget
skyddsvärde.

SMER anser att embryots skyddsvärde ökar gradvis, och ansluter sig
till den andra uppfattningen. Två viktiga fördelar med PGD är att det ökar
chansen för att ett barn skall bli till och att det minskar antalet selektiva
aborter. Enligt SMER (2004) har vi i Sverige en abortinriktad
fosterdiagnostik. Fostervattensprov erbjuds idag till alla kvinnor över 35 år
på grund av den ökade risken för kromosomavvikelser. Om det visar sig att
fostret bär på en kromosomdefekt har kvinnan möjlighet att avbryta
graviditeten. Att ställas inför ett svårt beslut om en eventuell abort innebär
många gånger lidande och psykiska påfrestningar. Med hjälp av PGD
slipper paret ställas inför svåra beslut och kvinnan kan fullfölja graviditeten
utan oro. PGD är ur etiskt perspektiv att föredra framför traditionell
fosterdiagnostik eftersom ett flera månader gammalt foster har ett högre
skyddsvärde än ett befruktat ägg. PGD kan även användas om föräldrar till
ett svårt sjukt barn behöver en donator. Det embryo som immunologiskt
matchar det sjuka barnet väljs då ut, så kallad PGD/HLA. Rådet anser att
metoden inte bör avvisas men manar till försiktighet. Tekniken innebär
beaktansvärda behandlingsmöjligheter, men den väcker även svårbedömda
etiska frågor. SMER ser en möjlighet i att utöka användandet av PGD till
att även gälla kvinnor som lider av ofrivillig barnlöshet, i syfte att öka
deras chanser att få barn. De tidigare restriktiva riktlinjerna innebär att
PGD endast bör utföras vid allvarliga progressiva, ärftliga sjukdomar som
leder till tidig död och där ingen bot eller behandlig finns. (SMER 2004)
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En annan syn på PGD har Kristdemokraterna (Kd). Till skillnad från
SMER menar Kristdemokraterna att livet börjar vid
befruktningsögonblicket. Man vill ha ett samhälle som skyddar det ofödda
livet och för det ofödda barnets talan. Kd menar att livet är skyddsvärt.
PGD bör endast användas vid allvarliga, ärftliga sjukdomar som leder till
för tidig död och där ingen behandling finns. Man motsätter sig
användandet av PGD/HLA. Med denna metod är det möjligt att välja ut ett
embryo som immunologiskt matchar ett svårt sjukt syskon. Det blivande
barnet kan därmed donera vävnad till sitt syskon. Kd menar att detta leder
till en fullständig instrumentalisering av människovärdet. Människan är ett
mål i sig och hon får aldrig användas som ett medel. Människovärdet är
knutet till existens, och inte till olika stadier eller situationer i den enskilda
människans livscykel. Forskning på embryonala stamceller innebär att
mänskliga embryon förbrukas. Man motsätter sig därför denna forskning
eftersom den liksom PGD leder till att mänskligt liv instrumentaliseras och
används som medel och inte som ett mål i sig. Samtidigt anser
Kristdemokraterna att det är viktigt att stödja forskning som kan lindra eller
bota svåra sjukdomar, därför anser man att forskning på adulta stamceller
bör prioriteras. (Riksdagen 2005)

Katolska kyrkan i Sverige har ytterligare en uppfattning när det gäller
PGD. Man anser att det strider emot människovärdesprincipen. Kommittén
om genetisk integritet (SOU 2004:20) kritiseras för sin tolkning av
begreppet människovärdet, som definieras som ”den enskilda människans
värde som tänkande och kännande varelse”. Kommittén menar att det utgör
grunden för hennes mänskliga rättigheter. Katolska kyrkan anser att i och
med detta skulle människovärdet ha sin grund i egenskaper som att tänka
och känna och därmed skulle de människor som saknar dessa förmågor inte
uppnå ett människovärde. Kyrkan menar att detta motsätter sig människans
lika värde. Deras övertygelse är att människovärdet är knutet till hennes
existens och inte till hennes förmågor. Man anser att alla mänskliga
individer äger ett skyddsvärde från och med konceptionen. Katolska kyrkan
motsätter sig helt den abortinriktade fosterdiagnostiken och PGD eftersom
den strider mot människors lika värde. PGD leder till utsortering av
embryon och utsläckning av mänskligt liv. Liksom Kristdemokraterna
motsätter man sig PGD/HLA, men av en annan anledning. Det
”skräddarsydda barnet” kan älskas för sin egen skull och behöver inte
komma till enbart som ett medel för någon annan. Metoden leder dock till
att mänskligt liv släcks ut och av den anledningen avvisas metoden. Även
framställning av embryon i forskningssyfte tar man avstånd från. Katolska
kyrkan framhåller att man har en positiv inställning till vetenskap och
forskning inom det biomedicinska området. (Katolska kyrkan 2004)
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5. Metod

5.1 Val av metod
För att nå syftet med studien valdes en fokusgruppbaserad empirisk studie
som metod. Enligt Viktoria Wibeck (2000) är metoden lämplig att använda
då man vill studera gruppers åsikter, värderingar och argumentationer. Till
skillnad från individuella intervjuer skapas här en gruppdynamik vilket
låter deltagarna gemensamt resonera sig fram till olika idéer och
värderingar. Under diskussionens gång kan dessa åsikter prövas,
omformuleras och nya idéer skapas. (Wibeck 2000) På så sätt kommer
även ”nya” argument och värderingar fram som jag själv inte reflekterat
över. Många deltagare upplever det också som positivt att få se hur ens
egna värderingar och argument bemöts. Wibeck påpekar att fokusgruppen
bör vara homogen med avseende på ålder och socioekonomisk bakgrund,
eftersom individer med liknande erfarenheter är mer villiga att dela med sig
av sina åsikter och värderingar. Med fördel väljs grupper där den ena
gruppen berörs av den nya teknologin direkt eller indirekt i sitt yrke, medan
den andra gruppen har anledning av etiska skäl att reflektera kring ämnet.
Samtidigt är det en fördel om dessa båda grupper har någonting
gemensamt. (Wibeck 2000) Av dessa skäl var det lämpligt att välja
biologstudenter i två grupper och religionsvetarstudenter i de andra två.

5.2 Fokusgrupper
Fokusgrupper är en typ av gruppintervjuer där några människor samlas och
diskuterar ett förutbestämt tema. Diskussionen ska alltså som namnet anger
ha ett visst fokus, och metoden är särskilt användbar för att ta reda på
människors värderingar och åsikter. Metoden är inte lika styrd och
strukturerad som individuella intervjuer vilket skapar en gruppdynamik.
Deltagarna påverkar varandra och får nya associationer under
diskussionens gång och därmed lyfts fler idéer och åsikter fram som kanske
inte skulle komma fram vid en individuell intervju. Målet är att deltagarna
ska kunna diskutera fritt med varandra. Deltagarna upplever också att de
ger varandra stöd och inspiration.

Syftet med en fokusgruppstudie är inte att dra generella, statistiska
slutsatser om en hel grupp, utan att istället urskilja tendenser hos vissa
grupper. Exempelvis om biologer tenderar att ha en mer positiv inställning
till genterapi än vad handikappade har. Människor som tillhör samma
grupp eller religion tenderar att ha liknande värderingar. Till skillnad från
enkätundersökningar ger intervjuer en möjlighet att gå djupare in i ett ämne
och därmed öka förståelsen för människors åsikter och värderingar.
Toleransen för andra människors värderingar ökar om vi förstår varför de
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tycker som de gör. Fokusgruppmetoden anses vara lämplig att använda som
akademisk forskningsmetod, och kan användas av både forskare och
högskolestudenter. Fokusgruppstudien kan delas upp i fyra steg: planering,
rekrytering, diskussionsledning samt analys. (Wibeck 2000)

5.3 Planering
Före genomförandet av gruppintervjun utarbetades en intervjuguide
(appendix 1) och ett stimulusmaterial (appendix 2). Hur intervjuguiden är
uppbyggd avgörs av formen på fokusgruppsintervjun. Man skiljer mellan
strukturerade och ostrukturerade gruppintervjuer. I den ostrukturerade
intervjun får inte alla grupper samma frågor utan man vill i stället skapa en
diskussion mellan deltagarna där samtalsledaren håller sig utanför samtalet
så mycket som möjligt. Den fria diskussionen leder ofta till att nya aspekter
och idéer kommer upp under diskussionens gång. I en strukturerad intervju
har samtalsledaren en mer styrande roll, där fler frågor ställs och ofta får
alla grupper samma frågor. Diskussionsfrågorna som jag ville få besvarade
är av den karaktären att det är viktigt att deltagarna ges möjlighet att
diskutera fritt, för att det på så sätt ska komma fram vilka etiska aspekter
som de anser är viktiga. Samtidigt har jag några huvudfrågor som jag anser
är viktiga och ville få besvarade, därför har jag använt mig av en
halvstrukturerad form av fokusgrupp. Innan fokusgrupperna genomfördes
utarbetade jag en frågeguide som fungerade som stöd under diskussionens
gång. Hur många frågor som ställdes berodde på gruppen. Några dagar före
gruppintervjun fick deltagarna ett stimulusmaterial att läsa igenom.
Materialet bestod av lite information runt ämnet och fyra fall att läsa
igenom. Fallen var utvalda för att skapa diskussion och för att det skulle bli
lättare att sätta sig in i ämnet. Diskussionen gynnades av att deltagarna
hunnit sätta sig in i ämnet i förväg och kanske även funderat över sina egna
åsikter och värderingar.

5.4 Rekrytering
Att rekrytera deltagare till fokusgrupperna visade sig vara svårare än
väntat. Målet var att bilda fyra grupper med fem deltagare vardera.
Studenterna rekryterades på frivillig basis. Som ersättning fick deltagarna
en biocheck värd 100 kronor. Ett första mail skickades till alla som läser på
biologprogrammet, programmet i medicinsk biologi, programmet i kemisk
biologi och programmet i religionsvetenskap. Endast några få studenter
hörde av sig. Ett nytt mail skickades, vilket formulerats på ett mer
intresseväckande sätt. Några till studenter anmälde sitt intresse. Jag
berättade också om mitt examensarbete och försökte rekrytera studenter i
anslutning till en föreläsning i mikrobiologi. Det resulterade i ytterligare en
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anmälan. Fortfarande var antalet deltagare för få. Min handledare hjälpte
mig och tog kontakt med en student. Även en doktorand på IHS pratade
med en av hennes studenter, som i sin tur rekryterade fler deltagare (den
s.k. snowball effekten). Slutligen deltog 15 studenter i de fyra
fokusgrupperna. Teorier om hur stor gruppen bör vara varierar. Wibeck
(2000) anser att fyra till sex deltagare per grupp är ett lämpligt antal.

5.5 Diskussionsledning
Fokusgruppsessionen dokumenterades med en MP3-spelare, vilket
deltagarna fick information om före intervjutillfället. Sessionerna varade i
snitt en och en halv timme. För att skapa en så avslappnad och trivsam
stämning som möjligt, bjöds det på kaffe och fika under diskussionens
gång. Även den fysiska omgivningen har betydelse för samtalets gång.
Man bör välja små rum med ett runt bord, eftersom det finns forskning som
visar att diskussionen blir intensivare i små rum i jämförelse med stora.
(Wibeck 2000) Tre av intervjuerna genomfördes i ett grupprum på
hälsouniversitetets bibliotek medan en intervju skedde i rummet vågen.
Under diskussionen gick vi igenom de fyra fallen var för sig
(stimulusmaterialet). Jag försökte att hålla mig utanför diskussionen så
mycket som möjligt eftersom jag inte ville att diskussionen skulle bli allt
för styrd. Dock skiftade min delaktighet beroende på gruppen. I en grupp
ställdes endast två frågor från intervjuguiden eftersom gruppen självmant
berörde alla de andra frågorna. Min enda uppgift blev i princip att inleda
varje nytt fall.

Tabell 1. Presentation av fokusgrupperna. Samtliga deltagare är studenter på
programutbildningar.
Grupp Utbildning Antal

deltagare
Kön
Kvinnor / Män

1 Medicinsk biologi 4 4 / 0
2 Medicinsk biologi / kemisk biologi 4 + 1 5 / 0
3 Religionsvetenskap 4 0 / 4
4 Religionsvetenskap 2 1 / 1

5.6 Reliabilitet
Metodens tillförlitlighet eller reliabilitet är naturligtvis viktigt att fundera
över. Det går inte att bortse från att en professionell fokusgruppledare
sannolikt utför ett bättre arbete än en oerfaren person. Dock anser jag att
det finns några faktorer som ökar reliabiliteten. Enligt Wibeck (2000) ökar
reliabiliteten av fokusgruppstudier om samma person leder alla
fokusgrupper som ingår i en studie. I min studie leddes alla intervjuer av
mig själv, vilket därför bör öka reliabiliteten. Olika personligheter kan
nämligen påverka en diskussion i olika riktningar. Under intervjun har jag
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strävat efter att inte ställa ledande frågor och inlett med så öppna och breda
frågor som möjligt. Jag har även varit neutral när det gäller mina egna
värderingar. Ur det perspektivet borde reliabiliteten öka. Alla studenter
deltar anonymt och kan därför dela med sig av sina värderingar och åsikter
utan risk för att senare bli ifrågasatt, vilket jag ser som positivt. I alla
grupperna kände två till fyra deltagare varandra sedan tidigare. Fördelen
med det är att det ger en ökad trygghet. Nackdelen är det grupptryck som
kan uppstå och som kan leda till att man inte vågar ”gå emot gruppen”.
Man får inte heller glömma att när det gäller att tolka resultat så har
människan en tendens att se det hon vill se och förväntar sig att se.

6. Analys/Resultat
Med anledning av studiens syfte valde jag att göra en tematisk
innehållsanalys. (Wibeck 2002) Analysarbetet utgörs av transkribering,
kodning, segmentering och tematisering. Fokusgruppdiskussionerna
transkriberades d.v.s. det inspelade materialet skrevs ned. Därefter
segmenterades varje diskussion d.v.s. samtalen delades in i sekvenser som
bestod av olika aspekter inom ämnet. Varje segment kodades vilket innebar
att en tolkning av materialet gjordes. Segmenten namngavs sedan efter dess
innehåll. Det blir väldigt mycket text. För att underlätta analysen gavs
därför varje segment en egen färg i marginalen. Tematiseringen innebar att
jag sökte efter återkommande mönster som urskiljde sig, olika teman. Det
innebar att försöka urskilja olika kategorier, tankebanor, värderingar och
förhållningssätt. Jag har inte från början bestämt vilka teman som ska vara
med, utan de olika kategorierna genereras utifrån det empiriska materialet
(intervjuerna). Denna typ av analys ligger nära metoden grounded theory
som utarbetades av Glaser och Strauss. Tematiseringen fungerar som ett
hjälpmedel för att kunna få fram människors tankar, värderingar och
attityder. De diskussionerna som tar mest plats och de argument som
betonas av deltagarna kommer med i analysen. Allt material kan inte tas
upp i analysen, därför kommer inte exakt alla synpunkter fram.

Det är alltså viktigt att man utgår från de empiriska data man har och
låter dessa data styra vilka teman som kan urskiljas. Man ska som tidigare
nämnts inte från början ha bestämt vilka teman man vill ha med. (Wibeck
2002)

6.1 Biologer
Ur diskussionerna kan tre huvudteman för analysen urskiljas: svårlösta
etiska frågor, människovärdet och risken för missbruk.
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6.1.1 Svårlösta etiska frågor
Under temat svårlösta etiska frågor har jag inte ställt några direkta frågor,
utan det är diskussioner som spontant tagits upp av deltagarna.

Samtliga deltagare var överens om att diskussionsfrågor som rör PGD,
PGD/HLA och genterapi är svårlösta. Ingenting är svart eller vitt. Det finns
både för och nackdelar med alla dessa tekniker menade man. När det gäller
genterapi såg man svårigheter i att området är så brett och innefattar allt
från växter och biologiska vapen till att designa människor. Samma metod
som kan användas för att bota sjuka kan även utnyttjas av terrorister för att
sprida svåra sjukdomar (bioterrorism). Man måste helt enkelt väga
möjligheterna mot riskerna, menade deltagarna.

Alla biologer (utom möjligen en) har en positiv inställning till PGD,
PGD/HLA och genterapi. Man var överens om att metoderna är bra/mycket
bra men att det finns risk för missbruk. Deltagarna såg metoderna som en
möjlighet att minska lidandet. PGD förhindrar att människor föds med
svåra handikapp och genetiska sjukdomar. Det handlar om huruvida
individen kommer att få ett värdigt liv eller inte. Att ha ständiga smärtor
och svåra funktionshinder innebär troligen inte någon hög livskvalitet. Man
måste ta ansvar och tänka på hur barnet kommer att påverkas av
sjukdomen. PGD-tekniken ger en möjlighet att få fram friska barn.
Deltagarna ser det som positivt att sjuka gener kan väljas bort, så anlaget
inte förs vidare till kommande generationer. Även genterapi är en metod
som minskar lidandet. Fördelarna med genterapi/genmanipulation av
grödor är att det kan minska världssvälten. Exempelvis kan man odla
växter med ett ökat näringsinnehåll vilket motverkar sjukdomar och
blindhet. Man kan även modifiera växter till att bli mer köld/värme
resistenta. Det finns några riktigt svåra sjukdomar som man hoppas på att
finna en behandlingsmetod till inom just genterapin. En deltagare frågade
sig om man har rätt att välja bort en behandlingsmetod för dessa
människor, bara för att risken finns för exempelvis bioterrorism.

Att det handlar om svårlösta etiska frågor är ett tema som ständigt
återkommer under hela diskussionen, och som tas upp av flera olika
deltagare, d.v.s. temat har hög frekvens och hög omfattning.

Frekvens är ett mått på hur många gånger ett ämne kommer upp.
Omfattning anger hur många olika personer som talar om ett visst ämne.

6.1.1.1 Gränsdragning
Deltagarna betonade vikten av att sätta gränser inom alla dessa tekniker.
Gränserna bör gälla både för antalet IVF-behandlingar samt en
gränsdragning för vilken typ av sjukdom där PGD-tekniken kan nyttjas
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menade man, där gränsen går mellan en mild sjukdom och en svår dödlig
sjukdom.

Samtidigt ser man också svårigheter med att sätta gränser. Vid svåra
dödliga sjukdomar som innebär ett stort lidande ser man det som självklart
att PGD-tekniken finns tillgänglig. Däremot ses det som svårare att avgöra
om tekniken även bör innefatta Downs Syndrom. Sjukdomen kan innebära
fysiska/medicinska nedsättningar, men långt ifrån alla drabbas av det. Det
är också svårt att sätta sig in i hur den drabbade upplever sin värld, de
kanske är nöjda med sitt liv. Samtidigt måste man ta hänsyn till
föräldrarnas situation och vad det innebär att ha ett handikappat barn,
medan det även finns föräldrar som menar att deras handikappade barn har
berikat deras liv. Det svåra med en gränsdragning är att det är en flytande
gräns.

När det gäller zygotisk genterapi och psykisk ohälsa (fall fyra) ansåg
flera deltagare att psykiskt sjuka föräldrar bör ta ett personligt ansvar och
inse sina egna begränsningar och kanske avstå från att skaffa barn.
Reglerna för att få genomgå zygotisk genterapi borde vara lika stränga som
vid adoption. Man måste se det ur barnets perspektiv, vad det innebär att ha
psykiskt sjuka föräldrar. Samtidigt ser man problem i att bestämma att
psykiskt sjuka människor inte får skaffa barn. Vad är det som ger
människor rätten att bestämma över andra? Till för inte så länge sedan
kastrerade man människor med Downs Syndrom för att förhindra att de
fortplantade sig. Deltagarna upplevde ett problem i var man ska sätta
gränsen och varför just där.

Några deltagare ansåg att det bör finnas en gränsdragning för antalet
IVF-behandlingar och genterapi behandlingar eftersom det inte finns
resurser att erbjuda alla behandlingen.

Deltagarna frågade sig också var gränsen ska dras när det gäller anlag.
Exempelvis ett embryo som är friskt men bär på ett sjukdomsanlag som
endast drabbar män. Vill man då föra anlaget vidare till nästa generation?

Biologerna betonade att trots att gränsdragningen är svår så är det
ändå viktigt att det finns lagar och direktiv inom dessa områden.

6.1.2 Människovärdet, människovärdesprincipen

6.1.2.1  Embryots moraliska status
Människovärdet och människovärdesprincipen har ofta fått en central roll
vid diskussioner runt PGD och PGD/HLA. Människovärdesprincipen
innebär att alla människor är lika mycket värda oavsett ålder, ras,
trosuppfattning o.s.v. Alla människor har också samma rättigheter, som
rätten till liv och rätten till bästa uppnåeliga hälsa. Det råder skilda
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uppfattningar om när embryot/fostret uppnått ett människovärde och när
livet börjar.

I båda biologgrupperna fördes en snarlik diskussion som behandlar
ämnet: när det mänskliga livet börjar. Det görs en klar åtskillnad mellan att
vara vid liv och att leva. En biolog gjorde jämförelsen med att vara
hjärndöd, där människan är vid liv men lever inte. Hon ansåg att livet
börjar när hjärnan börjat bildas. Innan dess är det bara en kropp, som
visserligen fungerar men som inte lever. Övriga deltagare instämde och
tyckte att det var bra sagt. I den andra biologgruppen uttryckte sig en
deltagare så här:
”För mig är en obefruktad äggcell vid liv, men när det mänskliga livet
börjar, när det inte längre är enbart en cellklump, om man får uttrycka sig
så, är nog när hjärtat börjar slå.”

Vid diskussioner rörande embryots moraliska status liknas ofta det
tidiga embryot vid en samling celler. Här följer ett exempel på hur
resonemanget såg ut:
”Alla har ju olika uppfattningar om när livet börjar.”
”Cellklumparna i början skulle i princip kunna vara en bit hud. Det är ju
bara celler.” (Övriga deltagare nickar utom en)
”En liten cell kan ge upphov till ett helt foster. Jag anser att det är ett liv så
fort det har skett en befruktning.”
”Är det bara celler i en petriskål har det inte blivit en person än. Tänker
fortfarande att det är celler. När det utvecklats mer organ, då har det blivit
en person.”
”Jag vill få en definition för min egen del. En cell lever ju. När det har
blivit någon slags varelse.”
”För mig är en obefruktad äggcell vid liv. Men när det mänskliga livet
börjar, när det inte längre är enbart en cellklump, om man får uttrycka sig
så, är nog när hjärtat börjar slå.”
”Det blir en mer organiserad cellklump.”
”Det bildas vävnader och alla celler börjar få en mening.”
”Skulle man vara gravid själv och få en tidig spontan abort, självklart
skulle man inte säga: Det var bara en cellklump.”
”Frågan är om man kan göra skillnad mellan när det är inne i kvinnan eller
när det är utanför. Just att det inte blir en abort vid IVF. Det är skillnad om
man får missfall. Det blir inte samma emotionella koppling till det när de
håller på i labbet, utan mer det, nej ni lyckades inte den här gången. Då
testar vi nästa ägg.”

I den andra biologgruppen ansåg några deltagare att livet nog börjar
då fostret skulle överleva en för tidig födsel. Samtidigt ser man svårigheten
i att denna gräns ständigt ändras. Nu har man möjlighet att hålla barn vid
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liv tack vare respirator och kuvös som tidigare inte skulle ha överlevt.
Några andra biologer drar gränsen då hjärnan börjar bildas. En deltagare
tillägger:
”Man kan snart göra vad som helst av vilken cell som helst. Snart borde en
vanlig liten cellodlingscell också räknas in där.”

Samtliga biologer var överrens om att PGD och PGD/HLA metoderna
inte strider mot människovärdesprincipen. Det främsta argumentet är att ett
så tidigt embryo kan jämställas med en samling celler och det upplevs ännu
inte som någon varelse. Skulle man räkna några celler som ett liv är det ju
mord det handlar om, menade man. Biologerna förklarade att det handlar i
stället om att ge människor ett värdigt liv. Att leva med ständiga smärtor
och svåra funktionshinder innebär många gånger ett stort lidande. Med
hjälp av dessa metoder kan man minska lidandet, förklarade flera biologer.
Resonemanget att minska lidandet stämmer överrens med hur en utilitarist
skulle resonera. Enligt utilitarismen bör vi maximera lyckan och minska
lidandet. Ur en utilitarist perspektiv kan därför PGD och PGD/HLA ses
som en möjlighet att minska lidandet och uppfattas som någonting gott.

Diskussionen kom in på huruvida genterapi och PGD endast är ett steg
i evolutionen, med enda skillnaden att människan tar mer aktiv del. En
deltagare menade att vissa dödliga sjukdomar ändå kommer att dö ut, så
dessa metoder är bara ett sätt att hjälpa evolutionen på traven. Diskussionen
om människans behov av kontroll handlade även om människans rätt att
leka Gud. Ingen ger något klart svar på frågan huruvida det är rätt eller inte.

6.1.2.2 Kassering av embryon
Ingen av deltagarna upplever antalet överblivna embryon som
problematiskt. Det jämförs med den process som kroppen naturligt utför då
många tidiga embryon selekteras bort. Oftast är kvinnan inte ens medveten
om dessa tidiga missfall. Har man redan kasserat 20 embryon spelar antalet
inte längre någon roll. Man anser att några celler inte är ett liv. Att kassera
embryon jämförs också med det ägg som kvinnan kasserar varje månad och
den mängd spermier som män kasserar. En deltagare invänder emellertid
och säger:
”Jag tycker ändå att det är skillnad för ett ägg och en spermie i sig kan inte
bli ett barn.”

När det gäller att kassera friska embryon som vid PGD/HLA anser en
deltagare att det är fel, eftersom det finns så många kvinnor som inte har
möjlighet att bli gravida. Samtidigt förstår hon föräldrarna, att de vill rädda
livet på ett syskon. Hon frågar sig också om det är föräldrarnas ekonomi
som ska avgöra om barnet får ett bättre liv.
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6.1.2.3 Instrumentalisering
Inledningsvis ges här en förklaring av termen instrumentellt värde. Något
som har ett instrumentellt värde är användbart för att uppnå något annat. En
del anser att man inte får behandla en människa enbart som medel för att
uppnå något annat. Hon får alltså inte behandlas som om hon hade enbart
instrumentellt värde utan måste alltid ges ett egenvärde. Något som har
instrumentellt värde men saknar egenvärde betraktas ofta som utbytbart. I
debatter om bland annat IVF-behandlingar och PGD/HLA (fall två och tre)
har utbytbarhet också ansetts gälla embryon (om man är emot tekniken).
(Collste 1996, Tännsjö 2003)

Då man väljer ut ett immunologiskt matchande embryo (i samband
med provrörsbefruktning) kan man inte bortse ifrån att det huvudsakliga
syftet blir att barnet används som ett medel, menade biologerna. Men man
ser det framförallt som en metod som ger möjlighet att både rädda livet på
ett sjukt barn och att få ett syskon. Här har föräldrarna ett stort ansvar för
hur barnet kommer att må. Psykologiska utvärderingar bör göras för att
försäkra sig om att inget barn blir utnyttjat eller övertalas till att donera
organ. Det är viktigt att föräldrarna uppskattar barnet för den hon är och
inte som ett reservdelssyskon. Även om syftet var att rädda livet på ett
syskon så tror man ändå att föräldrarna kommer att älska barnet. En
deltagare såg svårigheten med att behöva berätta för barnet att det kom till
p.g.a. att föräldrarna behövde någon som kunde bota systern. Medan en
annan deltagare såg det ur ett annat perspektiv och menade istället att
barnet kan känna sig speciell, lite som en hjälte. Återigen betonades vikten
av föräldrarnas roll, vilket påverkar hur barnet kommer att se på sig själv.
Skulle föräldrarna utsätta barnet för risker så har det naturligtvis gått för
långt.

En deltagare påpekade att hon skulle ha en positiv inställning till
metoden även om det var hon själv som kommit till för att hjälpa ett
syskon. Hon kan tänka sig att dela med sig av sina organ. Och hon är
övertygad om att hennes föräldrar skulle ha tagit fram henne både för
hennes egen skull och som en möjlighet för att rädda en familjemedlem.
Hennes föräldrar skulle heller aldrig tvinga henne att donera organ om hon
själv motsatte sig det. Övriga deltagare ansåg att man kan ta fram ett
syskon med möjligheten att dela med sig, men det ska inte vara ett tvång.

Att ta stamceller från navelsträngen anser alla biologer (som tar upp
det) är helt acceptabelt, men att däremot utsätta ett barn för smärta och
hälsorisker som vid en benmärgstransplantation är något helt annat. Om
föräldrarna utsätter barnet för smärta, det ena barnets liv på bekostnad av
det andra, är det mycket troligt att barnet kommer att uppfatta sig som ett
reservdelssyskon. Även här är det viktigt att sätta gränser. Det måste finnas
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lagar och regler gällande människans rätt att bestämma över sin egen
kropp, menade man. Samtliga biologer anser att det är etiskt försvarbart att
välja ut ett embryo som kan donera organ till ett syskon, om man med
säkerhet vet att barnet inte kommer att lida av konsekvenserna av
donationen. Skulle barnet lida av konsekvenserna lever det ju som en
reservdelsdocka, menade man. Biologernas resonemang skulle kunna
stämma överrens med göra gott principen. Enligt denna princip ska
människor handla med andras bästa i åtanke. Även andra individers hälsa
bör alltid finnas i åtanke. Principen innebär att fördelar ska vägas mot
nackdelar. Biologerna har vägt för och nackdelar för det kommande barnet
och för det sjuka barnet. De framför också en vilja att rädda livet på ett
svårt sjukt barn. Samtidigt ser man det på sätt och vis som fel anledning att
få komma till världen, för att man matchade ett syskon. Man tror dock att
även om metoden inte fanns så skulle kanske föräldrarna försöka på egen
hand och hoppas på att få ett barn som immunologiskt matchar det sjuka
syskonet. Vilket kanske skulle leda till att de tvingas skaffa fem barn.

En annan fördel som man ser med PGD och PGD/HLA teknikerna är
att det kan minska antalet selektiva aborter. En deltagare förstår samtidigt
föräldrar som väljer att genomgå abort i väntan på att få ett matchande
syskon. Övriga deltagare ser det som etiskt mer problematiskt att abortera
ett fullt friskt foster än att selektera fram ett embryo. Det blir en starkare
emotionell koppling till barnet då kvinnan har burit på fostret i sin mage.
Man upplever det som svårt att ta bort ett friskt foster.

6.1.2.4 Attityden till handikappade
De handikappades riksförbund anser att PGD strider mot
människovärdesprincipen som innebär att alla människor är lika mycket
värda. Riksförbundet Cystisk Fibros anser däremot att metoden kan
användas vid allvarliga sjukdomar. (SMER 2004)

Frågan ställdes om deltagarna tror att attityden till/ förståelsen för de
handikappade kommer att förändras i och med att man från samhällets sida
har tagit steget att sortera bort dem. Här gick meningarna isär. Några trodde
att det definitivt fanns en risk, medan andra såg risken som ganska liten.
Man kom fram till att det beror på var gränsen sätts. Då gränsen sätts vid
svåra dödliga sjukdomar som innebär ett stort lidande kommer nog inte
attityden att förändras. Däremot förstår man de handikappades rädsla för att
det ska bli en självklarhet att människor med Downs Syndrom sorteras
bort. Då ger man ju signaler från samhällets sida att det inte är OK att vara
handikappad. Man förstår även den rädsla som de handikappade kan känna
inför att vi ska komma tillbaka till tiden då de handikappade gömdes
undan.
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Argumentet som framfördes till varför attityderna kan påverkas är att
det kan bli en klassfråga. Om metoden är väldigt dyr kommer bara rika att
ha råd med friska barn. Det påpekas samtidigt att de handikappade inte är
mindre värda även om de blir färre. Emellertid kan det också vara så att
föräldrarna har gjort ett aktivt val. Att de verkligen ville ha ett handikappat
barn. Samhället kanske inte behöver ta samma ansvar då eftersom
föräldrarna valt ett handikappat barn, och samhället har tagit ställning emot
det.

6.1.3 Risken för missbruk
Det är framförallt inom genterapin som riken för missbruk upplevs som
störst. Området är så pass brett och riskerna är många gånger mycket
svårbedömda och svårkontrollerade, menade deltagarna.

6.1.3.1 Oönskade effekter
En av de största riskerna med zygotisk genterapi är de oönskade
biverkningarna som kan inträffa. Personen i fråga kanske slipper födas med
en ärftlig genetisk sjukdom, men istället uppstår en annan sjukdom. Flera
biologer ansåg att vi än så länge saknar tillräckliga kunskaper inom detta
område. Man vet helt enkelt inte vad det är man gör. Det krävs så
detaljerade kunskaper inom tekniken att mycket än så länge kan gå snett.
En jämförelse görs mellan hemoglobin 0 och hemoglobin a där endast ett
baspar skiljer dem åt. En enda punktmutation har lett till att vi fått en annan
form av hemoglobin. Då vi använder oss utav gener som härstammar från
andra arter är risken kanske ännu större för att oönskade effekter ska
uppstå. En deltagare frågade sig vilken effekten kommer att bli, kommer
genen att uttryckas på samma sätt? Kommer den att ha samma funktion?
Kommer den att vara inhiberande i första arten, stimulerande i den andra?
Och riskerar man att drabbas av cancer pga överstimulering? Deltagarna
anser att genterapi har både för och nackdelar, men att det är extra svårt
inom detta område att bedöma hur pass allvarliga nackdelarna är. Generellt
har man ändå en positiv inställning till genterapi och anser att
möjligheterna överväger riskerna. Genterapi upplevs dock som så mycket
djupare än IVF, som man anser är en klinisk variant av det naturliga.
Genterapi anses däremot inte som något naturligt, framför allt inte då man
använder sig av gener från andra arter.

6.1.3.2 Bioterrorism
Meningarna har gått isär ifråga om hur pass stor man bedömde att risken
för bioterrorism var. I den ena gruppen ansågs risken för bioterrorism som
liten. Metoden ansågs inte som effektiv eftersom den kan spridas även till
oönskade områden och terroristen själv kan bli smittad. Det ger inte heller
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tillräckligt stor effekt. Det tar för lång tid innan en sjukdom bryter ut.
Dessutom är det svårt att kontrollera denna typ av krigsvapen eftersom det
inte håller sig inom ett lands gränser. Emellertid kan det finnas galningar
som vill använda sig av metoden men de saknar resurser, resonerade man.
Det skulle även krävas att terroristen har ett botemedel till hela sin
befolkning. Eller att man framställt ett virus som automatiskt dör efter att
ha reproducerat sig ett antal gånger. Man insåg också svårigheten med att
kliniskt testa mikroberna. Och frågade sig vem man ska utföra tester på,
krigsfångar? Man ser även svårigheter i hur detta virus ska designas, så
viruset får den virulens man önskar sig. Ytterligare en aspekt är huruvida
viruset ska kunna överföras via djur, eller inte. En deltagare påpekade att
det kan finnas risk för att organisationer som al-Qaida som är emot hela I-
världen skulle kunna använda sig av biologiska vapen.

I den andra biologgruppen upplevde man risken för bioterrorism som
ganska stor. Framförallt en deltagare uttryckte en mycket stark rädsla för
biologisk krigsföring. Hon förklarade också, att är det något som kommer
att slå tillbaka på oss själva så är det biologiska vapen. Biologiska vapen
väcker farhågor framförallt på grund av att de är så pass svåra att
kontrollera. Problemet med bakterier och virus är att vi inte kan hindra
deras spridning. Vi kan inte heller påverka deras utveckling, exempelvis i
form av vilka nya mutationer som kan uppstå, menade man.
En deltagare förklarade:
”Minsta mutation som lyckas bli lite bättre, om den första är livsfarlig, vad
blir nästa då? Utrotande?”

Biologerna i denna grupp såg även svårigheter i att kontrollera
oseriösa forskare. Även om en viss typ av forskning inte blir tillåten, kan
man inte hindra oseriösa forskare från att fortsätta. Det förekommer
dessvärre fusk som är svårt att få stopp på, menade man. Under
diskussionens gång kom man dock fram till att man inte kan och inte bör
hindra utvecklingen utan istället dra nytta av tekniken. Resultatet av att
förbjuda en teknik blir att oseriösa forskare och terrorister får ökad
kunskap. Det är istället bättre att även seriösa forskare lär sig nyttja
tekniken. Om tekniken ändå finns så bör vi använda den till godo, menade
man.

6.2 Religionsvetare
Ur analysen framkom tre huvudteman: svårlösta etiska frågor,
människovärdet och risken för missbruk.
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6.2.1 Svårlösta etiska frågor
Ett tema som ständigt återkommer (framförallt i den ena gruppen) är den
ambivalens deltagarna upplever inför dessa bioetiska frågeställningar. En
mycket nyanserad bild ges av de olika fallen. Det som framförallt upplevs
som problematiskt är att det finns så många olika aspekter av teknikerna
och att man kan se dess möjligheter/problem ur flera olika individers
perspektiv. Exempelvis när det handlar om föräldrar som har förlorat ett
barn i en svår ärftlig sjukdom. Ur barnets perspektiv har det ändå fått leva
några år, men om man ser det från föräldrarnas perspektiv så vill de
naturligtvis inte förlora ytterligare ett barn, menade en deltagare. Även
PGD/HLA kan ses ur flera individers perspektiv. Två deltagare förklarade
att man förstår föräldrar som vill rädda livet på sitt sjuka barn, och kan man
rädda liv och låta nytt liv födas så bör man också göra det. Samtidigt som
man även måste se det ur barnets perspektiv. Frågan blir om barnet föds
enbart för att rädda livet på sitt syskon och inte för sin egen skull. Hur
barnet upplever sin situation handlar framförallt om hur barnet blir
behandlat. Det är viktigt att barnet känner sig speciell och älskad. Man får
aldrig heller tvinga ett barn att donera organ, eftersom det då verkligen
fungerar som en reservdelsindivid, menade de två deltagarna. Det upplevs
också som svårt att sätta sig in i andra personers situation, som man själv
inte befinner sig i. En deltagare frågade sig också vilken rätt har de att sitta
och ha åsikter om andras liv. Några religionsvetare sa också att i morgon
kanske de har en annan uppfattning. Flera deltagare ser också problem med
att det finns så många olika aspekter att ta hänsyn till. Några av dessa
aspekter är möjligheter och risker, människovärdet och ekonomin.

6.2.1.1 Behovet av kontroll
Under en fokusgruppdiskussion framhölls människans behov av att ha
kontroll och att kontrollera utvecklingen. Då vi inte har några naturliga
fiender längre skapas behovet att ta kontrollen över sjukdomar och
handikapp. Vi har tagit fram läkemedel som räddar livet på människor som
inte skulle ha överlevt för 50 år sedan. Sjukdomen har därmed inte utrotats
på naturlig väg, utan den har överlevt. Flera deltagare menade att det finns
ett skäl till att människor dör i en sjukdom, dessa gener ska bort. Eftersom
människan har bevarat sjukdomen försöker hon nu på genetisk väg rätta till
det problem hon själv har skapat. Människan strävar också mot ett mer
elitiskt samhälle, där det inte finns plats för handikappade, menade en
deltagare.

Några deltagare ser det som positivt att svåra sjukdomar kan utrotas.
Samtidigt associerar de utrotandet av sjukdomar och handikapp med Hitler.
Här betonades vikten av en öppen diskussion.
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6.2.1.2 Successiv tillvänjning
Några deltagare uttryckte en oro för att människor långsamt vänjer sig vid
de nya teknikerna. Det är alltid så. Så fort man tar ett steg så vänjer sig
människorna, då tar man nästa steg. Ett exempel gavs som belyser detta:
”Exempelvis som inom musikvärlden. När jazzen kom så ansågs ju den
vara djävulens musik. Sen när jazzmusikerna fick barn så blev de
hårdrockare.” En deltagare sa att om 50 år är kanske den här diskussionen
helt onödig. Att vi kanske till och med skrattar åt diskussionen runt
embryon. En annan deltagare förklarade att när medicinen kom så var sant
troende människor emot ett användande av medicin. De ansåg att om det är
Guds vilja att hon/han ska dö, så får det ske. Nu skrattar vi åt det
resonemanget.

6.2.2 Människovärdet/människovärdesprincipen
Vid diskussioner rörande människovärdesprincipen ansluter sig flera
deltagare till utilitaristen Peter Singers syn som innebär att även djuren ska
inkluderas i principen. De menade att vi bör respektera liv i alla former
som djur och natur. Individens medvetande nivå anses viktig, där
exempelvis kor har en höge grad av medvetande än ett embryo.

6.2.2.1 Embryots moraliska status
Diskussionen runt frågeställningen när det mänskliga livet börjar gavs inte
ett så stort utrymme. Flera deltagare menade att embryots utveckling mot
en färdig individ är en gradvis process. Att det inte går att dra några skarpa
gränser. En religionsvetare menade att på ett sätt börjar livet när ägget blir
befruktat, medan å andra sidan börjar livet när livsanden och själen
kommer in. Ju mer utvecklat ett barn är desto lättare har man att ta till sig
det. Några deltagare betonade att man inte bör låsa fast sig vid strikta
gränser när det gäller exempelvis abort och andra bioetiska frågor, utan i
stället avväga från fall till fall.

Ingen av deltagarna ser problem med att kassera några dagar gamla
embryon, eftersom man anser att livet inte uppstått ännu. Ur det
perspektivet strider tekniken inte mot människovärdesprincipen menade de
deltagare som tidigare motsatte sig PGD och PGD/HLA. En deltagare anser
att tidsgränsen på 14 dagar då det är lagligt att forska på embryon är för
lågt satt, och menade att upp till 40 dagar vore rimligt.

De fördelar som förs fram med PGD i jämförelse med fosterdiagnostik
är att PGD utförs tidigare då embryot är mindre och att fosterdiagnostik
medför risker t.ex. missfall. En deltagare såg problem i att PGD-
behandlingar bygger på att det är en rättighet att få barn. Att få barn är
ingen rättighet, utan en fantastisk gåva, menade deltagaren.
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6.2.2.2 Instrumentalisering
Människovärdet är ett tema som engagerade många deltagare. Vid
diskussioner rörande människovärdet handlade det framförallt om vems
människovärde man utgick från. Några deltagare resonerade framförallt
utifrån det ofödda barnets perspektiv, medan andra främst utgick från
föräldrarnas situation.

Flera deltagare resonerade ur ett Kantianskt perspektiv när det
handlade om människovärdet och PGD, PGD/HLA. De ansåg att
PGD/HLA strider helt mot människovärdesprincipen. Argumentet som
framfördes är att:
”Barn aldrig får användas som ett medel för att nå ett mål, utan att barnet i
sig ska utgöra ett mål.”
I detta fall är det uppenbart att barnet används som ett medel för att få ett
friskt barn, menade deltagarna. Metoden är förkastlig och leder till en
instrumentalisering av det mänskliga livet. Vår syn på människor förändras
om vi inte ger dem ett egenvärde. Det kan leda till att människan får en
skev uppfattning om mänskligt liv. En deltagare frågade sig också om
forskare och människor vill ge livet ett instrumentellt värde för att det då
blir lättare att förtränga etiken runt omkring. Om vi inte respekterar vår
omgivning så kommer det att slå tillbaka på oss själva. Formas
inställningen att det är möjligt att skapa ett friskt barn på labb så kommer
det att ta bort något känslomässigt inom oss, menade en deltagare. Denna
syn på människovärdet har både hög frekvens och hög omfattning. Några
deltagare menade att människan har en tendens att vilja gå för långt när det
gäller att rädda liv. En deltagare menade att vi har problem med att
konfronteras med sorg och döden. Den har inte blivit en naturlig del av vårt
samhälle. Åtskilliga gånger betonades det att det finns alternativ till PGD,
nämligen adoption.

Andra deltagare sade sig vara mer positivt än negativt inställda till
PGD och PGD/HLA. De menade att det inte är rätt mot föräldrarna att neka
dem hjälp när möjligheten finns och kan vi hjälpa ett liv att bli till så är det
positivt. Samtidigt kommer man inte ifrån att den nya individen kanske inte
föds för sin egen skull. Diskussionen kom in på hur man kan se på frågan
utifrån ett religiöst/kristet perspektiv. I båda fokusgrupperna kommer man
då och då in på religiösa aspekter av problemställningarna, vilket man
endast gjorde en gång i en av biologgrupperna. Ur ett religiöst perspektiv är
det en fin tanke om någon kan födas för att ge liv åt andra. Förebilden där
är Jesus Kristus som föddes för att ge sitt liv för andra. Han hade inget
egenvärde i sig, förutom att han skulle dö för vår skull. Alla religioner
utgår från att man ska älska sin nästa. Två deltagare resonerar kring att det
är en Kristen tanke att tjäna andra. Samtidigt som barnet tyvärr ges ett
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instrumentellt värde. Man ser även problem i att barnet inte själv har valt
att födas delvis för någon annans skull. En deltagare menade att vi i dag
lägger för mycket fokus på att man ska tänka på sig själv. Det vore inte fel
om människan i stället föddes in i en kontext där det ses som en
självklarhet och som positivt att göra någonting för sin nästa.

Etiska diskussioner utgår ofta från att människan tenderar att allt mer
ge det tidiga mänskliga livet ett instrumentellt värde. En deltagare menade
att det kanske rent av är tvärtom. Deltagaren påtalade att för 25 år sedan
eller längre tillbaka opererades spädbarn utan bedövning, eftersom man
trodde att de saknade känsel och för 40 år sedan såg man nog inte fostret
som ett barn förrän det var fött. Särskilt för mannen upplevdes nog inte
fostret som ett liv, utan som en klump i magen, innan det var fött. En
religionsvetare berättade också att det i dag förekommer
begravningsliknande ceremonier för aborterade foster.

6.2.2.3 Attityden till handikappade
Ingen av deltagarna tror att attityden till/förståelsen för de
handikappade/sjuka kommer att påverkas om PGD skulle bli vanligare.
Synen på hur människors attityd ser ut idag skiljer sig däremot åt. Några
religionsvetare menade att samhällets attityder mot handikappade redan i
nuläget har nått botten, att människor är nedlåtande och saknar förståelse
för handikappade. Andra deltagare tror inte att människor i allmänhet anser
att handikappade eller sjuka är sämre, utan att man istället har medlidande
med dem och blir tacksam över att man själv är frisk. En deltagare tror att
PGD istället kan leda till ökad förståelse och att samhället kommer att göra
så mycket som möjligt för att hjälpa handikappade och sjuka. En deltagare
ansåg att PGD inte kommer att forma hela vår attityd, det är att göra det lite
för stort. Anledningen till att man inte vill ha ett handikappat eller sjukt
barn är nog inte att man upplever de som sämre utan på grund av att man
saknar erfarenhet av handikappade och vill ha ett friskt barn eftersom det är
det man känner igen, menade en deltagare. En religionsvetare trodde inte
att PGD kommer leda till att vi strävar mot ett elitsamhälle där alla sjuka
automatiskt sorteras bort, även om det fortfarande finns individer som
Hitler. Deltagaren tror istället på den goda människan.

6.2.3 Risken för missbruk
Vare sig inställningen till teknikerna är övervägande positiv eller negativ så
betonas alltid risken för missbruk. Det förekommer en rädsla för att
teknikerna kommer att utnyttjas på fel sätt och att de hamnar i orätta
händer. Risken finns att terrorister, försäkringsbolag och arbetsgivare
kommer att dra nytta av teknikerna. Man hyser också en rädsla för att
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ekonomiska intressen ska styra i allt för hög grad. Tilltron till forskare och
läkare är generellt ganska hög. Emellertid betonas att det alltid finns
enstaka människor inom alla yrkesgrupper som drivs av maktbegär och
ekonomisk vinning. Religionsvetarna framhåller också att människan
successivt accepterar mer och mer. Att vi stegvis vänjer oss vid de nya
teknikerna. Deltagarna påtalade också att risken finns att tekniken
utvecklas så det blir möjligt att designa den perfekta människan. Flera
deltagare hyser även en rädsla för att zygotisk genterapi kommer att nyttjas
innan tekniken är helt säker, vilket leder till medicinska risker för
individerna.

6.2.3.1 Designa den perfekta människan
Samtliga deltagare var helt överrens om att om genterapin utvecklas så det
blir möjligt att designa en perfekt människa så är det helt förkastligt. Om
det blir möjligt att vi kan välja ögonfärg på våra barn eller till och med
skriver en lång lista med önskade egenskaper hos barnet har det gått för
långt. En religionsvetare menade att då föder vi fram en elit som börjar
förtrycka de andra. Här måste det finnas restriktioner, menade en deltagare.
Om människor kan önska sig barn med en viss längd, ögonfärg, intelligens
o.s.v. så kommer till slut alla att se likadana ut. Det leder till en avsmalnad
av mångfalden, menade en deltagare. En religionsvetare frågade sig om det
kanske är ett naturligt led i evolutionen. Diskussionen kom in på hur likt
barnet egentligen blir föräldrarna när det är designat. Och varför vill man
då överhuvudtaget ha ett biologiskt barn? Och är det ens eget barn när det
är designat. I skämtsam ton sägs:
”Är det verkligen våra egna barn vi vill ha? ”
Två deltagare påtalade att inte bara arvet har betydelse, utan även miljön.

6.2.3.2 Oväntade konsekvenser
Ytterligare en risk som togs upp var problemet med de oväntade
konsekvenserna vid genterapi. Två deltagare menade att eftersom tekniken
inte är utvecklad ännu när det gäller zygotisk genterapi, så kan det leda till
oanade följder. Det beskrevs som en roulett, där individen exempelvis blir
fri från en psykisk sjukdom, men istället drabbas av en annan sjukdom. Ett
lyckat resultat kommer att föregås av många misslyckade experiment.
Några deltagare motsatte sig genterapi, medan andra hade en lite mer
positiv inställning till tekniken. Två deltagare ansåg att en metod är okey
om man kan tänka sig att utsätta sig själv för den.
”Kan man göra det på sig själv, då är det okey att man gör det på ett
embryo.”
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Deltagarna menade att ingen skulle få utföra genterapi på dem, och därför
bör det inte utföras på ett embryo heller. Här ser man istället andra
alternativ som mer fördelaktiga, exempelvis medicinering.

6.2.3.3 Ekonomi
En deltagare uttryckte en oro för att genterapi kan leda till ett klassamhälle.
Religionsvetaren menade att genterapi kan bli en tjänst som endast rika
människor kan köpa. En annan religionsvetare påtalade risken med
ekonomiska intressen. Deltagaren menade att om kunden önskar sig en
särskild ögonfärg eller liknande, kanske forskaren/läkaren gör patienten till
viljes, eftersom det är kunden som betalar. En religionsvetare ansåg att det
inte är rätt att utnyttja samhällets resurser vid PGD, framförallt när det
finns alternativ som adoption.

Trots alla risker som påtalades, så var det inte risken för missbruk som
var den avgörande faktorn för inställningen till teknikerna. Deltagarna som
motsatte sig PGD och PGD/HLA framhävde framförallt att teknikerna
strider mot människovärdesprincipen. Det finns en rädsla för att teknikerna
kommer att påverka vår människosyn, att det tidiga mänskliga livet börjar
betraktas som en vara som är utbytbar. Deras inställning till genterapi var
däremot mer positiv än negativ.

De religionsvetare som var mer positivt inställda till teknikerna
resonerade i stället utifrån avvägningen av möjligheter och risker. De
menade att man måste väga möjligheterna mot riskerna, men att det finns
risker med allt som har ett gott syfte. En deltagare uttryckte det så här:
”Jag tänker inte låta bli att flyga bara för att risken finns att flygplanet
kommer att kapas. Då har man stängt in sig.”
De framhävde också att möjligheten att hjälpa sjuka, minska lidandet och
att öka chanserna för att ett barn ska kunna födas väger tyngre än riskerna.

Ur resonemanget framkommer en tydlig intressekonflikt. Motståndare
till PGD och PGD/HLA utgår framförallt från det ofödda barnet och för
dess talan. De anser att man aldrig har rätt att utnyttja ett barn oavsett
möjligheterna, och att ett blivande barn alltid skall ges ett egenvärde.
Förespråkare till teknikerna utgår istället från de sjukas och föräldrarnas
situation och lägger större vikt vid att respektera deras människovärde.

7. Diskussion
Under diskussionerna framkom några gemensamma tankar och värderingar
hos samtliga deltagare.

 Gemensamt för alla fyra fokusgrupperna är den nyanserade bild som
ges av ämnet. De flesta intervjuer inleds just med att någon deltagare säger:
det är inte svart eller vitt, det finns två sidor av allt o.s.v. Denna ambivalens
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genomsyrar alla diskussioner. Alla tekniker upplevs ha fördelar, samtidigt
som de medför en rad svårbedömda risker. Synen på människovärdet och
vems människovärde som väger tyngst får en avgörande betydelse för den
slutliga inställningen till teknikerna. Många deltagare upplever också en
rädsla inför teknikerna och tror att människan successivt accepterar mer
och mer. Rädslan och att teknikerna sakta smygs på människorna är tankar
som framkommit i tidigare fokusgruppstudier av genteknik. (Wibeck 2000)

IVF och PGD har debatterats ivrigt i många länder. De skilda
uppfattningarna som förekommer bottnar framförallt i vilken moralisk
status man ger embryot. Det förekommer ett brett spektrum av
ståndpunkter i denna fråga. Allt från att det mänskliga embryot har lika hög
moralisk status som en vuxen individ redan från befruktningsögonblicket,
till att fostret först uppnått fullt människovärde efter födseln. Den först
nämnda ståndpunkten förknippas ofta med den romersk-katolska kyrkan.
Med den uppfattningen kan PGD jämställas med mord. Ingen av deltagarna
i de fyra fokusgrupperna anser att det är etiskt problematiskt att kassera
överblivna embryon, (utom möjligen en deltagare) eftersom man inte
upplever det som ett verkligt liv ännu. Anledningen till att det kan bli etiskt
problematiskt är att det är svårt att sätta en fast gräns för när livet börjar,
eftersom embryots utveckling mot en färdig individ är en gradvis process.
Det förekommer många olika uppfattningar om när under utvecklingen
som livet börjar, och det går att se på det på olika sätt. En deltagare
påtalade just detta att å ena sidan börjar livet vid befruktningsögonblicket,
men å andra sidan börjar livet då fostret fått ett medvetande. Flera deltagare
i biologgrupperna ansåg att livet börjar då hjärnan bildats. De nämner inte
ordet medvetande men det är troligt att de menar att fostret fått ett
medvetande i och med att hjärnan bildats. En religionsvetare påtalade att
högre stående djur har ett högre medvetande än ett foster.
Fostrets/embryots medvetande grad anses alltså som viktigt. Att ingen av
deltagarna i de fyra fokusgrupperna anser det etiskt problematiskt att
kassera tidiga embryon är inte förvånansvärt, eftersom tidiga embryon inte
har något medvetande ännu. Enligt utilitarismen är det tillåtet att kassera
embryon om fostret saknar medvetande och om konsekvenserna blir
tillräckligt goda. Att vi har en liberal inställning till abort i Sverige har
troligen också präglat deltagarnas inställning. Ytterligare ett problem som
uppstår i samband med att värdera embryots status är att embryot är ett
potentiellt liv. Vid befruktningsögonblicket består embryot endas av en
cell. Tre dagar senare då den genetiska analysen görs av embryot vid PGD,
består embryot endast av sex till åtta celler. En bild på dessa celler väcker
oftast inte några starka känslor. Det är svårt att associera dessa celler till ett
mänskligt liv, vilket också framkom vid diskussionerna. Flera deltagare
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menade att embryot (en samling celler) i princip skulle kunna vara vilka
celler som helst, exempelvis en bit hud. Faktum kvarstår dock att denna
samling celler kan ge upphov till ett helt foster, som en deltagare uttryckte
det. Problematiken med ett potentiellt liv är att ingen kan veta om just detta
embryo har kapaciteten att utvecklas till ett foster. Eftersom fler än hälften
av alla naturligt befruktade ägg aldrig utvecklas till en färdig individ. De
embryon som inte ”håller måttet” sorterar naturen själv undan. Om man i
och med PGD endast hjälper naturen på traven är svårt att avgöra. I enstaka
fall är det kanske precis tvärt om. Embryot undersöks genetiskt och endast
det embryo som inte bär på någon känd genetisk sjukdom får chansen att
utvecklas till ett liv. Det som undersöks är alltså endast genetiska
sjukdomar och kromosomavvikelser. Vi känner inte till alla övriga kriterier
som föreligger då moder natur sorterar bort embryon. Visserligen försöker
man vid IVF att efterlikna den naturliga miljön så mycket det är möjligt.
Trots det är det svårt att veta om man i och med IVF-metoden får fram ett
embryo som inte skulle ha blivit livsdugligt in vivo. Det utvalda embryot
kanske inte bär på någon genetisk sjukdom, men har istället ett mycket
svagt immunförsvar. Embryots potential att utvecklas till en vuxen individ
kan även ses ur andra perspektiv. En äggcell och en spermie är också ett
potentiellt liv. Visserligen kan de inte ge upphov till ett liv var för sig.
Emellertid kan ägget och spermien utvecklas till en individ om en avsiktlig
mänsklig handling utförs. Det blir därför svårt att avgöra var gränsen för ett
potentiellt liv ska dras. Ytterligare en aspekt av embryots moraliska status
är att människor är individer, och det tidiga embryot är inte en individ. Vid
ett så tidigt skede kan embryot fortfarande dela sig och ge upphov till två
eller flera genetiskt identiska embryon, vilket gör att det blir svårt att
betrakta embryot som en unik individ.

Vid övriga teman skiljer sig däremot religionsvetares och biologers
ståndpunkter åt.

Samtliga biologer betonade att de har en positiv inställning till alla
tekniker. Möjligheterna att hjälpa sjuka och att minska lidandet väger
tyngre än riskerna. Religionsvetarnas åsikter går däremot isär. Några
deltagare anser att teknikerna strider helt mot människovärdesprincipen och
därför motsätter man sig teknikerna, medan andra religionsvetare menar att
de har en mer positiv än negativ inställning. Biologers och religionsvetares
inställning till teknikerna var ungefär den som jag förväntat mig.
Människor som studerar och arbetar med bioteknik tenderar att ha en mer
positiv inställning till teknikerna. Kanske beror det på att mycket av den
biomedicin som de studerat har som mål att bota och lindra sjuka. Ökad
kunskap inom ett område brukar också bidra till en minska oro för riskerna.
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Religionsvetarna har däremot större kunskaper i etik, vilket de alla har
studerat och är väl insatta i diskussioner runt människovärdet.

I biologgrupperna ansågs det viktigt att få en definition på när livet
börjar. Deltagarna resonerade runt ämnet och försökte komma fram till ett
svar. En biolog betonade också att det är viktigt för hennes egen del att få
en definition på när livet börjar. Det upplevdes som viktigt att kunna dra en
gräns någonstans. Några drar gränsen för liv då hjärnan bildats andra
biologer då hjärtat börjar slå eller då det blivit en varelse med organ. Att
det är viktigt ur biologers perspektiv att ha en bestämd uppfattning om när
livet börjar är inte förvånansvärt. Några biologer kommer kanske en dag att
arbeta med t.ex. embryonala stamceller och då måste man ju ha en
uppfattning om när livet börjar. Några deltagare menade att anser man att
ett två veckor gammalt embryo är ett liv är det ju mord det handlar om.
Därför är det viktigt att dra en gräns för när livet börjar.

Religionsvetare kommer inte att arbeta praktiskt med celler eller
embryon och därför är det inte lika viktigt att sätta en exakt gräns för det
mänskliga livets början.

Även hur man pratar om embryot skiljer sig mellan religionsvetare
och biologer. Religionsvetare använder alltid ordet embryo, medan
biologerna oftast liknar det tidiga embryot vid en samling celler. Redan i
ordvalet visar man därmed hur man ser på embryot/cellerna. Kritiker till
PGD och PGD/HLA har hävdat att forskare medvetet använder sig av
allehanda tekniska termer, som blastocyst och celler, för att människor ska
undvika att associera till ett liv. Delvis kan nog ordvalet vara ett sätt att ta
avstånd, men ordvalet bottnar nog främst i att biologer är vana att arbeta
och läsa om celler och vet hur ett några dagar gammalt embryo ser ut.

Människovärdesprincipen innebär att alla människor är lika mycket
värda och att ingen är förmer än någon annan. Många handikappade
upplever det som diskriminerande att leva i ett samhälle där det är tillåtet
att välja bort embryon med avseende på handikapp eller sjukdom. Men det
finns även handikappade som har en positiv inställning till PGD om syftet
är att undvika allvarliga sjukdomar. PGD används restriktivt i Sverige
eftersom det finns en rädsla för att metoden kan komma att utnyttjas för att
systematiskt sortera bort vissa människor. Frågan ställs om man i och med
PGD ger signalen att människovärdet avgörs av individens fysiska
förmågor, och att funktionshindrade inte är fullvärdiga
samhällsmedlemmar. Även föräldrar till handikappade barn kan känna sig
kränkta av att andra föräldrar väljer bort ett barn på grund av ett handikapp
eller en sjukdom. När det är möjligt att välja bort dessa barn kan man fråga
sig om omgivningen får uppfattningen att deras liv inte är värt att leva.
Många handikappade menar att andra människor inte kan bedöma om deras
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liv är värt att leva eller inte, vilket också några deltagare påtalade. Det finns
även en rädsla hos många handikappade att samhällets stöd till de
handikappade kommer att minska om antalet handikappade blir färre.
Huruvida PGD är etiskt godtagbart eller inte med handikappade/sjuka i
åtanke råder det brett skilda uppfattningar om. Det förekommer även
argument som bygger på att föräldrar har en skyldighet att avstå från barn,
om barnet inte har förutsättningar att leva ett gott liv. Steinbock (1994,
citerad av Europa Parlamentet 2000) anser att: ”Ingen som är beredd att
utsätta ett barn för ett eländigt liv när detta kan undvikas kan anses uppfylla
ens minimikriterierna för en god förälder.” Människan kan även anses ha
en moralisk skyldighet att förhindra att barn föds till smärta och lidande.
Argumentet skulle kunna bygga på principen att inte skada, som innebär
att vi har en skyldighet att inte utsätta andra för risken att skadas eller lida.
Här uppstår emellertid problem med att bedöma hur pass stor skada och hur
mycket lidande individen kommer att uppleva, vilket också togs upp vid en
fokusgrupp. Exempelvis Downs Syndrom kan ibland medföra svåra
medicinska nedsättningar, medan andra är helt medicinskt friska. Vissa
genetiska sjukdomar debuterar sent i livet (Huntingtons sjukdom). Bör då
dessa sjukdomar bedömas orsaka stort lidande? Det är även möjligt att
utifrån principen att inte skada resonera på ett annat sätt. Biopsin som
utförs vid PGD kan utgöra en möjlig (om än liten) risk för att embryot tar
skada. Tekniken är än så länge så pass ny vilket gör att man inte kan känna
till eventuella skador hos kommande generationer. PGD har även
rättfärdigats med argument baserade på rättvisa. Enligt Buchanan (1995,
citerad av Europa Parlamentet 2000) är PGD moraliskt nödvändigt enligt
rättviseprincipen. Han menar att rättvisa som innebär lika möjligheter,
kräver att PGD används för att förhindra att människor föds till lidande.
Ingen av deltagarna framförde argumentet att människan har en skyldighet
att förhindra att barn föds till stort lidande. Detta argument kan uppfattas
som ett sätt att skuldbelägga föräldrarna. PGD är inte någon etablerad
behandlingsmetod, eftersom den är krävande både för kvinnan och även
tekniskt krävande. Därför nyttjas PGD endast av par som befinner sig i
riskzonen att få ett handikappat/sjukt barn. Många föräldrar har inte valt att
få ett handikappat barn, men upplever ändå att barnet har berikat deras liv.

Tanken att det ur barnets perspektiv (vid PGD/HLA) inte
nödvändigtvis behöver vara en nackdel att födas för att kunna hjälpa ett
syskon har jag inte stött på före fokusgruppintervjuerna. Däremot har andra
argument tidigare belysts, exempelvis att om det inte vore för att barnet
matchade sitt syskon immunologiskt så hade det aldrig blivit fött. I två
fokusgrupper (en religion och en biolog) framförde en deltagare
synpunkten att barnet kan uppleva det som positivt att få möjligheten att
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hjälpa sin syster. En deltagare menade att barnet kan känna sig speciell och
som en hjälte. Att det även ur barnets perspektiv kan uppfattas som
fördelaktigt att hjälpa ett syskon är något nytt som kom fram. Diskussioner
runt PGD/HLA brukar annars utgå från det underliggande antagandet att
barnet måste uppleva det som negativt att det föddes med huvudsyftet är att
hjälpa ett syskon.

Vid resonemanget runt PGD och PGD/HLA framkommer en tydlig
intressekonflikt. Vilken inställning man har till teknikerna avgörs till stor
del av vems människovärde man utgår från och som bedöms ha störst
värde. Förespråkare till teknikerna anser att det är viktigt att hjälpa sjuka
och minska lidandet. Medan de som motsätter sig teknikerna anser att
människan (d.v.s. den blivande människan) aldrig får behandlas som ett
medel för att nå ett mål, utan att varje barn i sig måste utgöra ett mål.

Samtliga deltagare ansåg att det finns risker med alla dessa tekniker.
Bioterrorism var den risk där åsikterna varierade mest ifråga om hur stor
risken bedömdes vara.

Genom att skräddarsy virus och använda de som vektorer skapas virus
med nya egenskaper som kan överföras till en individ. Med dagens teknik
skapar man virus i syfte att bota sjukdomar men det är även möjligt att få
fram virus som sprider sjukdomar som det idag inte finns något botemedel
mot. Det är också möjligt m h a genterapi att förändra virusets ytprotein så
även andra celler eller nya djurarter blir mottagliga för ett virus de tidigare
var okänsliga för. Ett virus kan vara relativt ofarligt för en djurart men
dödligt för en annan. I orätta händer kan man skapa ett virus som utgör ett
nytt biologiskt vapen. (FOI 2004)

8. Tack
Ett stort tack vill jag rikta till min handledare Kristin Zeiler, för alla goda
råd och idéer samt värdefulla kommentarer under arbetets gång.

Vidare vill jag också framföra ett stort tack till alla deltagare i
fokusgrupperna, som delat med sig av sina tankar och värderingar.
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Appendix 1
Intervjuguide

Hur ser ni på de olika fallen, vilka etiska frågor tycker ni är viktiga?

Vilka eventuella fördelar ser ni med PGD, PGD/HLA?

Människovärdet och människovärdesprincipen har fått en central roll vid
diskussioner runt PGD. Människovärdesprincipen innebär att människor
har lika värde oavsett ålder, ras trosuppfattning osv. Alla människor har
samma rättigheter, som rätten till liv och rätten till bästa uppnåeliga hälsa.
Det råder skilda uppfattningar om när individen uppnått ett människovärde.
Strider PGD mot människovärdesprincipen? Leder PGD till en
instrumentalisering av människovärdet?

Tror ni att PGD, PGD/HLA kommer att minska den selektiva aborten?

Finns det risk för missbruk av PGD?

Hur ska informationen som man får fram om ärftliga sjukdomar hanteras?
Vem utom individen själv ska få ta del av informationen? Ska anhöriga,
försäkringsbolag och arbetsgivare få ta del av undersökningsmaterialet?

Vilka bör ha rätt att nyttja PGD, endast de som lider av en svår ärftlig
sjukdom där ingen bot eller behandling finns, eller ska alla som vill ha rätt
att använda PGD-tekniken?

Är det etiskt försvarbart att i samband med provrörsbefruktning välja ut ett
embryo som kan bli donator åt en sjuk familjemedlem? Vilka fördelar
respektive nackdelar ser ni?

I dag är det möjligt att välja ut ett embryo efter dess immunologiska
egenskaper, hur stort är steget till att välja ut ett embryo efter andra
egenskaper som ögonfärg eller muskelmassa? Är det i så fall positivt eller
negativt?

PGD/HLA leder till att en mängd överblivna mänskliga embryon skapas,
samtidigt kan barnet eventuellt rädda livet på ett svårt sjukt syskon. Vilket
intresse väger tyngst, att kassera många embryon eller att rädda livet på ett
svårt sjukt barn?
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Finns det risk för missbruk när det gäller PGD/HLA?

Kommer PGD att påverka våra attityder till handikappade och sjuka?

Zygotisk genterapi är än så länge inte tillåtet att utföra på människor, men
är emellertid rutin på djur. Tror ni att vi i och med PGD/HLA har tagit oss
ett steg närmare zygotisk genterapi?

Vilken inställning har ni till zygotisk genterapi?

Ser ni några risker med zygotisk genterapi? Några övriga risker,
exempelvis bioterrorism?

Är det någon som vill tillägga någonting mer?
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Appendix 2
Stimulusmaterial

De två första fallen är tagna från verkligheten, medan de två sista är fiktiva.

Fallet: PGD
1983 födde en kvinna i Sverige en liten pojke som led av den svåra och
ovanliga immunbristsjukdomen Wiscott-Aldrichs syndrom. Sjukdomen
orsakar blodiga diarréer, eksem och infektioner. Sjukdomen är ärftlig.
Kvinnor förblir friska men är anlagsbärare, medan deras söner drabbas av
sjukdomen. Pojken blev med tiden allt sjukare och avled vid 6-års ålder.
Två år tidigare blev kvinnan åter gravid. Ett prov togs från navelsträngen
som visade att fostret var en frisk pojke. Dessvärre dog fostret strax efter
att provet var taget. Modern blev dock gravid igen, medan den äldsta
pojken fortfarande levde. Paret födde en son, som även han visade sig bära
på Wiscott-Aldrich syndrom. Tragiskt nog avled även denna son endast två
år gammal. 1990 tog det förtvivlade paret kontakt med kvinnokliniken i
Göteborg och efterfrågade PGD, vilket inte fanns tillgängligt än. Modern
blev åter gravid samma år som den andra sonen dog. Ett prov utfördes som
visade att fostret var en son som sannolikt även han bar på samma
sjukdom. Kvinnan genomgick därför en inducerad abort. Kvinnan blev
gravid igen och födde 1992 en pojke som visade sig vara frisk. Föräldrarna
önskade sig nu ett syskon till sin son, gärna en flicka. Paret erbjöds PGD,
som nu var tillgängligt. Kvinnan genomgick flera PGD-behandlingar och
blev till slut gravid år 1996. Till allas stora lycka föddes äntligen en frisk
liten flicka, Nordens första PGD-barn.

Fallet: Molly Nash
Med en IVF-behandling är det inte bara möjligt att välja ut ett friskt
embryo utan det är även möjligt att välja ut ett embryo som kan bli donator
till sitt sjuka syskon. Familjen Nash situation har fått stor uppmärksamhet i
media. Molly Nash som då var sex år gammal led av den livshotande
blodsjukdomen Fanconis anemi (FA). Sjukdomen som är ärftlig ger en
minskad produktion av blodceller och vid sex till åtta års ålder drabbas
barnen av leukemi. För att överleva behöver Molly en hematopoetisk
stamcellstransplantation. Stamcellerna kan tas från benmärgen, blodet eller
från en babys navelsträng. Molly var familjens första barn, så hon saknade
syskon som kunde donera blodstamceller. Föräldrarna kunde inte heller
donera stamceller då de inte matchade Molly immunologiskt. Båda Mollys
föräldrar var bärare av den genetiska sjukdomen FA. Sjukdomen är en
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recessiv genetisk sjukdom, vilket innebär att risken för att barnet kommer
att drabbas av sjukdomen är 25 %. Chansen för att transplantationen ska
lyckas är mycket större om transplantatet härstammar från ett syskon än
från en mer avlägsen donator. De behövde snabbt en donator. En IVF-
behandling utfördes där ett embryo valdes ut som dels var friskt och dels
hade exakt samma vävnadstyp som Molly s.k. PGD/HLA. Mollys föräldrar
hoppades nu få ett syskon som var fri från sjukdomen och kunde donera
blodstamceller till Molly. Föräldrar som befunnit sig i samma situation som
Nashs men som i stället för PGD/HLA genomgått fosterdiagnostik, har
tvingats ta ställning till en eventuell selektiv abort. I minst två
dokumenterade fall har två helt friska foster aborterats på grund av att de
inte matchade sitt syskon immunologiskt. Efter fem IVF-behandlingar
under flera månaders tid lyckades man äntligen implantera ett embryo som
var både FA-negativ och HLA-matchande. Att välja ut ett embryo med
dessa specifika egenskaper är tidskrävande. I familjen Nash fall skapades
25 embryon innan man hittade ett embryo som både var FA-negativ och
HLA-kompatibel. Andra par har inte haft samma tur. Trots att man skapat
uppemot hundra överblivna embryon har man inte lyckats hitta ett som
matchar immunologiskt. Denna procedur skapar alltid många fler
överblivna embryon än en vanlig IVF-behandling. År 2000 föddes världens
första donatorbarn, Adam Nash. Efter förlossningen togs stamceller från
hans navelsträng, som några veckor senare gavs till Molly.
Transplantationen lyckades och Molly kunde för första gången njuta av
livet som ett friskt barn. Om transplantationen hade misslyckats antydde
paret Nash att man övervägde använda Adams benmärg. En
benmärgstransplantation innebär en medicinsk risk både för mottagaren
och för donatorn.

Fallet: ”Allt för min syster”
Romanen, Allt för min syster, har snabbt blivit mycket populär. Boken tar
upp problematiken kring att välja ut ett embryo som genetiskt matchar en
annan familjemedlem. Kate lider av leukemi. Varken hennes föräldrar eller
bror matchar henne immunologiskt och kan därför inte donera stamceller.
Kates föräldrar bestämmer sig för att skaffa ett till barn som genetiskt
matchar Kate och därmed kan donera stamceller till henne. Det resulterade
i att Anna kom till världen. Redan vid födseln togs blod från Annas
navelsträng. Under hela uppväxten tvingas Anna donera blod och benmärg
till Kate. Hon har aldrig blivit tillfrågad om hon vill donera organ, utan det
har bara tagits för givet att hon måste hjälpa sin syster. Med åren blir Kate
allt sämre och då Anna är 13 år gammal behöver hon en njure för att
överleva. Anna älskar sin syster men hon accepterar inte längre att besluten
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fattas över hennes huvud. Hon vill behålla sin njure. Ingreppet är både
plågsamt och äventyrar Annas hälsa. Hon har hela livet upplevt att hon bara
är en reservdel till Kate. Hon tvingas ta hjälp av en advokat och stämmer
sina föräldrar, för att få rätten att bestämma över sin egen kropp.

Fallet: Psykisk ohälsa, genterapi
Krister har fått diagnosen manodepressiv och Anna lider av ångest och
depressioner sedan många år tillbaka. Då parets första barn bara var sju år
gammal insåg man att även dottern drabbats av psykisk ohälsa. Kristers
sjukdom präglas av omväxlande depressiva perioder följt av en kortare
period med mani. Däremellan har han ofta perioder då han är helt fri från
symtom. Under de depressiva perioderna lider han ofta av nedstämdhet,
dåligt självförtroende, aggressivitet och självmordstankar. Annas
depressioner karakteriseras av liknande symtom, som nedstämdhet, dåligt
självförtroende, sömnbesvär och dålig matlust. Eftersom dottern är så pass
ung har hon inte fått någon diagnos ännu. Paret önskar sig ett syskon till sin
dotter. Risken är emellertid mycket stor för att även detta barn kommer att
drabbas av någon form av psykisk ohälsa. Eftersom båda föräldrar bär på
anlag för psykisk ohälsa innebär det att det är i princip omöjligt att hitta ett
embryo som är psykiskt frisk inom rimlig tid med PGD-tekniken.
Föräldrarna som båda två vet vad det innebär att må psykiskt dåligt, hoppas
på att få ett barn som kan leva ett harmoniskt och fullvärdigt liv. Paret
beslutar sig därför för att genomgå provrörsbefruktning och zygotisk
genterapi, d.v.s. modifiera embryot. De genvarianter som ger en ökad risk
för psykisk ohälsa förändrades före embryot implanterades i livmodern.
Sex år efter barnets födsel visade hon inga tecken på psykisk ohälsa,
däremot drabbades hon av upprepade infektioner till följd av ett kraftigt
nedsatt immunförsvar.
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Appendix 3
Förkortningslista

APC Antigen Presenterande Cell

ART Assisterad Reproduktionsteknologi

DHR De Handikappades Riksförbund

FA Fanconis Anemi

FISH Fluorescerande In Situ-Hybridisering

FOI Försvarets Forsknings Institut

FSH Follikelstimulerande Hormon

GLGT Germ-Line Gene Therapy

GnRH Gonadotropin Releasing Hormone

hCG human Chorionic Gonadotropin

ICSI Intracytoplasmatisk Spermieinjektion

IVF In Vitro-Fertilisering

Kd Kristdemokraterna

LH Luteiniserande Hormon

PCR Polymerase Chain Reaction

PGD Preimplantatorisk Genetisk Diagnostik

PGD/HLA Preimplantatorisk Genetisk Diagnostik/Human Leucocyte
Antigen

SMER Statens Medicinsk – Etiska Råd

SOU Statens Offentliga Utredningar


