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Abstract 

Preimplantation genetic diagnosis (PGD) is a relatively new, controversial technique 
which allows for parents to choose an embryo for implantation based on genetic 
information obtained from different embryos. 
This paper analyses the Swedish political debate about PGD in roughly the past ten 
years. The arguments for and against PGD are identified and analysed by refering to 
theories concerning ethics and values. The analysis uses various types documents from 
the Swedish parliament. A number of values and types of ethics are identified and 
discussed. The main value-conflict is that between the potential benefits of PGD 
concerning the elimination of human suffering on the one hand, and the more abstract 
notion of human value on the other hand. 
   
Nyckelord: PGD, etik, värden, riksdagsdebatt, Sverige 
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1 Inledning 

Uppsatsen kommer beröra området genteknik, och mer specifikt det som kallas 
preimplantatorisk genetisk diagnostik eller på engelska preimplantation genetic 
diagnosis. Förkortningen PGD används både på svenska och engelska, och 
kommer även användas fortsättningsvis i denna text.  Genteknik i allmänhet är ett 
område som är principiellt viktigt eftersom det aktualiserar en rad etiska och 
normativa skiljelinjer, vilket har gett upphov till en laddad samhällsdebatt som har 
varit aktuell inte minst i Sverige de senaste åren. 

Den gren av genteknik som berör mänskliga gener kan anses särskilt 
kontroversiellt eftersom det handlar om den mänskliga arvsmassan. Ingripanden 
på det mänskliga livet och mänsklig reproduktion  anses ofta mycket 
kontroversiellt av olika skäl. Detta i kombination med de potentiella vinsterna 
med applicerad genteknik har gett upphov till en het debatt som i allra högsta grad 
fortfarande pågår. Stora vinster anses kunna göras exempelvis genom att hantera 
genetiskt betingade sjukdomar, samtidigt som kritiska röster menar att vissa 
värden är i fara; ett tydligt exempel på detta är livets okränkbarhet och alla 
människors lika värde. I grund och botten handlar problemet om att det finns en 
rad värden som anses hotade, samtidigt som man också anser sig kunna gå med 
vinst i fråga om vissa värden. Frågan är då vilka värden som står mot varandra, 
hur debatten ser ut, vilka argument som förs fram, samt vilken syn på värden och 
etik som dessa grundar sig på. 

En  analys med en normativ grund är en lämplig ingång för att analysera 
en befintlig debatt. En rad olika aspekter av normativ analys, så som denna 
framställs av framför allt Badersten, kan användas för att belysa vad debattten går 
ut på. Detta kan göras utan att man nödvändigtvis själv tar ställning för eller emot 
tillämpningen av tekniken. Snarare kan strategin beskrivas som ett slags 
utvärdering av delar av en befintlig debatt. 

Debatten kring PGD har pågått, och pågår fortfarande i en rad olika 
sammanhang. Man kan karakterisera den på många olika sätt, och man kan hitta 
inslag av etik, moral och filosofi , likaväl som juridik och politik. Debatten går 
också att lokalisera i många olika typer av material. Man skulle naturligtvis kunna 
diskutera hypotetiska argument för eller emot  en viss teknik, men det kan här 
vara en bättre strategi att lokalisera debatten i empiri för att konkretisera 
problematiken.  I detta arbete kommer analysen därför baseras på olika typer av 
dokument från den svenska riksdagen. På så sätt kan analysen förankras i ett 
konkret rumsligt och tidsmässigt sammanhang. 
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2     Syfte och frågeställning 

 
 
 

I debatten som förs kring PGD kan man identifiera en rad argument som bygger 
på olika sätt att resonera etiskt, värdegrundat och normativt. Den stora skiljelinjen 
i typen av argument kan sägas gå mellan ett pliktetiskt och ett konsekvensetiskt 
resonemang (mer om detta nedan), alltså att man dels argumenterar utifrån 
universella plikter, och dels utifrån praktiska konsekvenser av ett visst handlande. 
Inom ramen för dessa typer av etiker ryms en rad olika ståndpunkter som bygger 
på olika typer av värden som bättre kan förstås och karakteriseras i anslutning till 
värdeteori (se teoridel). 

Om man tittar mer konkret i den debatt som förts i den svenska riksdagen 
ungefär de senaste tio åren hittar man ett antal centrala argument som förs fram 
kring PGD-tekniken. Syftet med detta arbete är att inom ramarna för en normativ 
teori/metod analysera vad argumenten bygger på i vissa avseenden, och vilka 
allmänna uppfattningar som förekommer. Inom normativ metod finns en rad 
aspekter som skulle kunna vara relevanta att diskutera, men denna analys kommer 
fokusera på två av de allra mest grundläggande komponenterna, nämligen värden 
och etik. 

Den slutgiltiga frågeställningen blir således: hur ser den svenska 
riksdagsdebatten kring PGD ut under perioden 1999 och framåt? Vilka argument 
framförs, och vad bygger dessa på i fråga om värden och etik? 

Några huvudlinjer i argumentationen kan urskiljas i materialet, och i 
anslutning till dessa kan man diskutera olika aspekter av normativ metod. Det 
handlar alltså dels om att karakterisera argumenten utifrån vissa kriterier, och dels 
om att få en ökad förståelse för de värden och de etiska logiker som ligger till 
grund för de ställningstaganden som görs i debatten. Det övergripande målet kan 
sägas vara att karakterisera en debatt som återfinns i ett empiriskt material. 
Analysen kommer inte nödvändigtvis leda till att vissa argument förkastas till 
förmån för andra, utan istället kommer några olika aspekter av normativ analys att 
diskuteras i anslutning till argumenten, nämligen värden och etik, vilket tillåter att 
man vrider och vänder på ett antal olika argument, och även analyserar hur man 
resonerar kring just värden och etik i allmänhet i materialet. Vidare finns det 
naturligtvis inte utrymme att diskutera allting inom normativ analys som kan vara 
relevant. Målsättningen är snarare att lyfta fram några av de viktigaste linjerna i 
debatten, och belysa dessa med vad som kan anses vara några av de viktigaste och 
mest grundläggande komponenterna inom normativ analys. 
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3     Bakgrund till problemområdet 

 
 
 

3.1 Vad innebär PGD och hur har tekniken vuxit fram? 
 

Preimplantatorisk genetisk diagnostik innebär att man utför ett antal 
provrörsbefruktningar som sedan kontrolleras för sin genetiska sammansättning. 
Därefter kan man välja att implantera det embryo som man anser har de rätta 
genetiska arvsmassan i något avseende. Genom genetisk diagnostik av embryon 
kan man exempelvis försäkra sig om att föräldrar med potentiellt 
sjukdomsbringande arvsanlag kan få friska barn genom att välja ut ett embryo 
utan dessa arvsanlag (Statens medicinsk-etiska råd, 2004). Man kan också skapa 
en lämplig donator till syskon med genetiska sjukdomar som kan behandlas 
genom stamcellstransplantation (Angelle 2010, s. 1). Detta kallas på engelska 
PGD/HLA, vilket står för preimplantatorisk genetisk diagnostik med syfte att 
matcha för human leukocyte antigen, vilket är en förutsättning för att syskonet ska 
kunna fungera som stamscellsdonator. Utan att vidare gå in på de tekniska 
aspekterna av PGD kan man alltså inledningsvis konstatera att det finns 
uppenbara vinster att göra genom att tillämpa tekniken i vissa enskilda fall. 

PGD handlar alltså egentligen inte om någon mänsklig genmanipulation  i 
egentlig mening, men innebär likväl ett medvetet val av vilka arvsanlag som ska 
föras vidare med avseende på vissa signifikanta gener. Det är också viktigt 
inledningsvis att skilja preimplantatorisk genetisk diagnostik som sker innan 
graviditeten, från fosterdiagnostik under graviditeten i syfte att identifiera 
komplikationer, vilket i stort sett är att betrakta som standard idag. Denna skillnad 
är också viktig för debatten kring tekniken, eftersom PGD tillåter en genetisk 
diagnostik utan att riskera att kvinnan tvingas genomföra abort som en 
konsekvens av den genetiska information man får genom diagnostiken. 

PGD kan alltså från början ses som en utveckling av möjligheterna med 
provrörsbefruktning, vilket i sig själv var en teknik som i sitt tidiga skede endast 
betraktades som en fertilitetsbehandling (Franklin & Roberts 2006, s. 6). Någon 
gång under 80-talet började möjligheterna för PGD på allvar att diskuteras, och 
det första faktiska tillämpningen av tekniken genomfördes 1990 i Storbritannien 
(Ibid, s. 2). I Sverige har tekniken tillämpats i ett tiotal fall under det senaste 
decenniet, både för elimination av sjukdomsanlag och som PGD/HLA, medan 
debatten fortfarande är i allra högsta grad levande. 

 
3.2 Den framväxande debatten 

 
PGD har i praktiken främst diskuterats i anslutning till tillämpningar där det 
handlar om att hantera genetiska defekter, men även andra tillämpningsområden 
är potentiellt sett möjliga, vilket har bidragit till ämnets kontroversiella karaktär. 
Vissa mer eller mindre dystopiska framtidsscenarion har föreslagits där man inte 
längre inskränker sig till sjukdomsdiagnostik vid val av embryo. Kritiska röster 
hävdar att andra önskvärda egenskaper hos barnet kommer att avgöra vilket 
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embryo som väljs, om tekniken görs mer allmänt tillgänglig. Att välja genetiskt 
betingade egenskaper hos sitt barn anses av många som mycket kontroversiellt, 
och de långtgående potentiella effekterna av tekniken är en viktig del i debatten. 
Kritiker menar att diagnostik av embryon öppnar upp för möjligheten att skapa 
designade barn, vilket anses problematiskt, och för tankarna till dystopiska 
skildringar från skönlitteraturen och filmens värld. Detta skimmer av science 
fiction som är ständig följeslagare till ny teknik motiverar i sig självt en saklig 
och grundlig analys av den samtida samhällsdebatten. Denna analys kan ses som 
en ansats i den riktningen. 

Den mer juridiskt och politiskt inriktade debatten kring PGD har varit 
närvarande alltsedan tekniken blev aktuell. I Sverige finns restriktiva riktlinjer för 
tillämpningen av tekniken som riksdagen ställde sig bakom 1995 (Statens 
medicinsk-etiska råd, 2004). 2006 fastställdes i princip dessa riktlinjer i 
lagstiftning. I nuläget är det i Sverige tillåtet att använda PGD om mannen eller 
kvinnan bär på gener som kan ge upphov till allvarliga genetiska sjukdomar. Det 
är inte tillåtet att använda tekniken för val av egenskap. När det gäller PGD/HLA 
säger lagen att detta kan tillåtas, men att socialstyrelsen i varje fall måste ge sitt 
medgivande, och att ”synnerliga skäl” måste föreligga (Lag (2006:351) om 
genetisk integritet m.m.). 

I Sverige finns även en myndighet vid namn Statens medicinsk-etiska råd 
som har i syfte att övervaka samhällsdebatten och ge riksdagen klara riktlinjer vid 
beslutsfattande. De frågor som är aktuella i sammanhanget diskuteras däremot 
fortfarande flitigt, och därför är exempelvis riksdagsdebatten ett lämpligt 
analysobjekt. Om man kort vill sammanfatta debatten kan man i grova drag se en 
skiljelinje mellan en positiv inställning grundat i de effekter som tekniken kan ha, 
och reservationer mot tekniken som kan härledas till mer allmänna uppfattningar 
om människovärdet. I detta avseende är lagstiftningen i huvudsak i linje med den 
politiska debatt som kommer fram i materialet. 
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4     Ett fall av vad? 

 
 
 

Mer generellt kan man konstatera att diagnostik av embryon är ett fall av 
applicerad genteknik som i sin tur är ett fall av vetenskap applicerad på det 
mänskliga livet och mänsklig reproduktion. I ett större samhällsperspektiv handlar 
det om hur och i vilken utsträckning vetenskaplig och teknisk expertis bör 
tillämpas, och vem som ska besluta i sådana frågor. Ämnesområdet i uppsatsen 
faller under detta mer övergripande principiella problemområde, vilket ytterligare 
bidrar till att göra analysen relevant som en del i en större bild, även om de mer 
övergripande frågorna om exempelvis ansvarsrelationer i samhället inte kommer 
diskuteras explicit. 

PGD kan också ses som ett exempel på hur det ofta uppstår en spänning 
mellan nya tekniska möjligheter och den legala regleringen av dessa. Vid en snabb 
och omfattande teknisk utveckling finns det alltid en risk att den legala 
regleringen inte håller jämna steg. Det kan då uppstå en situation där regelverk 
och lagar inte är entydiga, och där det istället tas fram allmänna riktlinjer för att 
reglera tillämpningen av en teknik som många menar kräver en extremt detaljerad 
och restriktiv lagstiftning. Den svenska riksdagsdebatten under 00-talet är ett 
tydligt exempel på en sådan situation, där man efterlyser tydliga riktlinjer för en 
ny teknik där det är svårt att överblicka framför allt de långtgående 
konsekvenserna. 

Som nämnts tidigare ger ny teknik ofta upphov till mer eller mindre 
grundade farhågor om tänkbara framtidsscenarion. PGD är ett typexempel på en 
sådan teknik där möjligheterna kan verka obegränsade samtidigt som de tänkbara 
negativa konsekvenserna också diskuteras flitigt. Att genomföra en saklig analys 
av en debatt är därför viktigt eftersom man då förhoppningsvis kan få en ökad 
klarhet i vad debatten egentligen går ut på, och om den överhuvudtaget är av 
saklig karaktär. 
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5     Material 

 
 
 

Analysen kommer utgå ifrån ett antal olika typer av dokument som finns 
tillgängliga via riksdagens hemsida. Olika typer av dokument innehåller ett antal 
argument av olika slag i anslutning till diskussionen om PGD. De aspekter av 
debatten som kommer diskuteras skulle i princip kunna diskuteras utan 
hänvisning till ett empiriskt material, men ett sådant material förankrar analysen i 
en verklig situation.   

Den svenska riksdagens material är lämpligt att analysera eftersom man 
där återfinner en svensk, samtida debatt som är i allra högsta grad levande. Man 
kan naturligtvis finna andra typer av debatter på andra platser, exempelvis i 
media, men utgångspunkten för analysen skulle då bli en helt annan. Ett sådant 
material skulle kanske inbjuda till innehålls- eller diskursanalys, vilket 
naturligtvis också hade varit principiellt intressant. En debatt i riksdagen kan 
däremot analyseras inom ramarna för normativ metod just i egenskap av debatt. 
Riksdagsdebatten kan i sig betraktas som viktig eftersom den på sikt får direkta 
konsekvenser för användandet av PGD i Sverige. Den debatt som förs i riksdagen 
ligger till grund för lagstiftning och reglering, och de argument som framförs har 
därför en direkt relevans för samhällsutvecklingen även om det sker i ett stort 
tidsperspektiv. 

Åtta dokument av fem olika typer kommer analyseras: ett dokument av 
typen Statens offentliga utredningar (SOU), fem motioner, ett kammarens 
protokoll samt ett betänkande. Denna mängd kan anses tillräcklig, eftersom de 
principiellt sett viktigaste frågorna kring PGD återfinns här. När man går igenom 
riksdagens dokument uppstår också ganska snart en mättnad då samma argument 
återkommer. Därför kan mängden material anses vara tillräcklig för att genomföra 
en fruktbar analys. De argument som återkommer i olika dokument kommer att 
nämnas i anslutning till varje dokument, men de teoretiska resonemangen kring 
argumenten behöver bara föras en gång. Huvudparten av analysen för varje 
argument kommer att ske i anslutning till de dokument där de finns tydligast 
representerade. 
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6     Metod och teori 

 
 
 

6.1 Normativ teori 
 

Analysen kommer göras inom ramarna för en normativ metod. Inom den 
normativa metoden finns en rad komponenter som är relevanta att diskutera i 
anslutning till analys av argument inom en debatt. De komponenter som framför 
allt kommer beröras i denna analys är värden och etik. Diskussionen kring sådana 
termer har i grund och botten en filosofisk karaktär, vilket lätt skulle kunna leda 
till att en filosofiskt präglad analys riskerar att ta överhanden. I detta arbete 
kommer naturligtvis inte alla aspekter av en filosofisk diskussion att diskuteras, 
men det är ändå på sin plats att inledningsvis diskutera normativ metod i 
allmänhet, såväl som de mer specifika begreppen inom denna metod.  Det 
relevanta är hur metoden kan användas för att skapa förståelse för debatten som 
återfinns i materialet som skall analyseras. 

Normativa frågeställningar handlar som bekant om att besvara ”bör”-
frågor och att hitta en rationell grund till det mest önskvärda handlandet.  När det 
gäller diagnostik av embryon kan man diskutera mer konkret vilka normativa 
skiljelinjer som finns, och hur man kan försvara dessa med normativ metod med 
utgångspunkt i specifika värden. Dessa kan också identifieras i den debatt som 
förs utan att man själv tar ställning explicit i debattens sakfrågor. Analysen 
kommer utgå framför allt från Baderstens Normativ metod, men även annan 
litteratur kommer användas för att uppnå en mer djuplodande analys i fråga om 
vissa relevanta aspekter av normativ metod. När det gäller diskussionen kring 
värden och etik inom ramen för normativ analys kommer utöver Badersten annan 
litteratur också diskuteras. Denna är Grundbok i värdeteori av Lars Bergström och 
Etikens grunder. En vägledning bland värden och normer av Christer Hedin. 

 
6.2 Värdeteori 

 
Enligt Badersten handlar värden om hur någonting bör vara och hur det kan 
rättfärdigas (Badersten 2006, s. 22). Värden kan vara av olika karaktär, 
exempelvis estetiska, sinnliga, religiösa, politiska och moraliska (Ibid, s. 24-25). 
Badersten menar också att värden ofta står i motsats till varandra och är 
oförenliga. Då uppstår ett normativt dilemma (Ibid, s. 29). Frågan blir då vilka 
värden som ska prioriteras, och vilket handlingsutrymme detta i praktiken leder 
till. En viktig uppgift enligt honom är också för samhällsvetenskapen att påvisa 
just sådana dilemman och identifiera vilka värden som är aktuella i anslutning till 
olika problemområden. En utgångspunkt kan vara att just klargöra normativa 
skiljelinjer vilket innebär att man inte nödvändigtvis behöver ta ställning i frågan 
själv (Ibid, s. 30). Detta är en lämplig utgångspunkt för detta arbete, där 
målsättningen är just att kartlägga hur debatten ser ut och vad argumenten bygger 
på i fråga om värden och etik. Analysen kommer göras inom ramarna för 
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normativ metod, även om det finns en rad andra komponenter inom denna metod 
som inte kommer diskuteras. 

Badersten identifierar vidare olika syn på värdens beskaffenhet beroende 
på vilken vetenskapsteoretisk utgångspunkt man har. En positiv värdeontologi 
menar att värden har en ontologisk status, medan en negativ dito menar att värden 
tvärtom inte kan sägas existera utanför oss själva, och därför inte har någon 
ontologisk status (Badersten2006, s. 59). Man kan invända mot detta resonemang 
genom att hävda att så fort man överhuvudtaget talar om någonting man kallar 
”värde” har man gett det någon form av ontologisk status, även om man inte kan 
studera det empiriskt på ett intersubjektivt sätt. 

Inom värdeepistemologin finns också en rad utgångspunkter från 
objektivism via subjektivism till nihilism (Ibid, s. 61). Denna uppdelning 
beskriver olika utgångspunkter för hur man kan veta någonting om värden, och 
inte minst huruvida man kan studera dem vetenskapligt. Denna fråga kommer inte 
lösas i analysen. Istället räcker det med att konstatera att värden faktiskt åberopas 
i materialet som analysers, vilket kan anses vara tillräckliga skäl att studera dem, 
även om man inte i epistemologisk mening kan hävda att värdena i sig är 
tillgängliga för empirisk forskning.   

Badersten identifierar slutligen, liksom Bergström, fyra övergripande 
värdeteoretiska perspektiv. Dessa är  emotivism/nihilism, naturalism, objektivism 
och relativism. Dessa olika värdeteoretiska utgångspunkter kommer framför allt 
inte diskuteras i egenskap av filosofisk problematik, men kommer att tas upp i den 
mån de kan vara användbara för analysen. Man behöver inte själv ta ställning i 
ontologiska och epistemologiska frågor som i slutändan har en filosofisk karaktär, 
men de olika perspektiven kan ändå vara användbara för att få en bättre förståelse 
för de värden som åberopas i materialet som kommer att analyseras. Man kan med 
hänvisning till värdeteori karakterisera synen på värden som verkar finnas 
närvarande i debatten utan att för den sakens skull förespråka den ena eller andra 
teoretiska utgångspunkten. Denna analys kommer luta åt att framför allt en  
naturalistisk syn på värden förekommer i de dokument som analyseras, även om 
värdeobjektivism också kan sägas vara närvarande i viss mån. Detta är 
naturligtvis bara ett analytiskt antagande för att förstå debatten, och man kan inte 
dra slutsatsen att de inblandade personerna verkligen har en viss syn på värden. 
Däremot fungerar värdeteorin utmärkt för att ge förslag på hur man kan förstå 
vissa specifika argument i fråga om värden. 

Genom denna strategi kan man karakterisera och teoretiskt diskutera vissa 
argument i debatten, och kanske i förlängningen också bedöma rimligheten i dem. 
Det blir här inte så intressant att svara på frågan huruvida värden ”finns” eller inte 
i någon slutgiltig filosofisk mening, utan att istället försöka klargöra vilka 
normativa linjer som faktiskt drivs, och identifiera vilka värden dessa stödjer sig 
på. Att ett värde faktiskt åberopas inom en argumentation får ses som tillräckliga 
skäl för att ta detta värde på allvar i analysen, även om man naturligtvis måste 
diskutera hur rimligt det är att bygga en viss argumentation på just det aktuella 
värdet. Analysen kommer alltså inte entydigt att besvara frågan om i vilken 
utsträckning  argument bygger på en giltig värdegrund, och dessa värdens 
ontologiska och epistemologiska beskaffenhet, utan istället försöka ta reda på dels 
vilka värden som faktiskt åberopas, och dels vilken allmän syn på värdens 
karaktär som verkar finnas närvarande. På så sätt kan man uppnå en ökad 
förståelse för hur debatten vilar på en viss uppfattning om värden och etik som 
leder till vissa ställningstaganden. Genom att använda värdeteori i anslutning till 
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en debatt kan man få en ökad förståelse för debattens karaktär, utan att för den 
skull ta ställning för eller emot varken vissa värden i sig själva, eller dessa 
värdens ontologiska och epistemologiska status.   

Om man exempelvis argumenterar emot diagnostik av embryon med 
utgångspunkt i att det är en kränkning mot livet, kan man fråga sig vilka värden 
denna argumentation stödjer sig på, vilken syn på värden som finns, samt hur 
denna bakgrund motiverar den normativa utsagan. Livets okränkbarhet kan då 
betraktas som ett värde som möjliggör en viss normativ utsaga. Man kan testa 
denna utsaga (bland annat) genom att förstå värdet ”livets okränkbarhet” utifrån 
olika värdeteorier. Vilken karaktär anser debattören egentligen att värdet ”livets 
okränkbarhet” har, och vad får detta för konsekvenser för sättet att argumentera 
på? Sådana frågor är intressanta att ställa sig i anslutning till debatten. Man kan 
naturligtvis också fråga sig varifrån värden kommer i någon mening, men denna 
fråga kommer inte att kunna besvaras inom ramarna för uppsatsen.  Istället 
kommer de värden som faktiskt åberopas i debatten att analyseras, och betraktas 
som viktiga just på grund av det faktum att de förekommer i materialet. 

 
6.3 Olika typer av etiker 

 
Man kan också, som Badersten poängterar, kontrastera olika sätt att argumentera 
normativt  som bygger på olika typer av etiker. Bland de viktigaste av dessa 
logiker kan nämnas  pliktetik och konsekvensetik.  (Badersten 2006, s. 45). Det 
pliktetiska resonemanget försvarar en universellt gällande plikt, medan det 
konsekvensetiska istället fokuserar på de faktiska följder som en handling leder 
till (Ibid, s. 33). Dessa båda utgångspunkter kan leda till helt olika slutsatser, och 
står i praktiken ofta emot varandra. Om man diskuterar diagnostik av embryon 
kan man till exempel resonera pliktetiskt och ställa upp en fråga i stil med: ”Givet 
att livet är okränkbart, kan det vara rättfärdigat att tillämpa diagnostik av 
embryon?” Svaret skulle då kunna bli nej beroende på hur man definierar värdet 
”okränkbart” i förhållande till livet (notera också behovet av entydighet i de 
begrepp som används). Poängen är att ”livets okränkbarhet” kan förstås som ett 
universellt värde som gäller i alla situationer oavsett konsekvenserna. Ett sådant 
pliktetiskt resonemang står ofta emot ett konsekvensetiskt där man exempelvis 
betonar de positiva effekter som en teknik som PGD kan ha. 

Vidare kan pliktetiken i sig få olika konsekvenser för handlingsutrymmet 
beroende på hur man definierar de begrepp som används inom den pliktetiska 
logiken. Man skulle exempelvis utifrån samma värde och begrepp (livets 
okränkbarhet eller värde) kunna argumentera för PGD med hänvisning till att man 
exempelvis kan rädda liv genom att tillämpa tekniken. Den etiska plikten skulle 
då vara att tillämpa tekniken i alla situationer där man kan rädda liv. 

Med ett konsekvensetiskt perspektiv skulle man istället kunna fråga sig 
något i stil med: ”Givet att diagnostik av embryon kan leda till att individen inte 
riskerar att utveckla vissa genetiskt betingade sjukdomar, är det rätt att tillämpa 
diagnostik av embryon?” Här kan man komma fram till slutsatsen att de 
potentiellt goda konsekvenserna rättfärdigar teknikens användning. Denna slutsats 
kan man dra även om man värderar livet som okränkbart i en pliktetisk mening. 
Den jakande slutsatsen kan ändå motiveras med att vinsterna är större än de 
värdeförluster man eventuellt gör. I ett sådant fall blir det alltså fråga om att väga 
olika värden mot varandra då dessa står i konflikt mot varandra. I uppsatsens 
analys kan denna princip användas för att ställa upp problemet på ett nytt sätt i 
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syfte att få ökad klarhet i vilka skiljelinjer det rör sig om. Genom att ställa upp 
argumenten på detta sätt kan man klargöra vad debatten består av i fråga om 
värden och etik. 

Konsekvensetiken och pliktetiken kan också kompletteras med Hedins 
etik-teori där han ställer upp etik utifrån två olika dimensioner. Han utgår för det 
första från två typer av logiker som han benämner deontologisk och teleologisk 
etik, vilket fokuserar på handlingar respektive konsekvenser av handlingar.(Hedin 
1993, s 13-14). I grova drag kan man säga att dessa två etiker är liktydiga med 
plikt- respektive konsekvensetik, även om så inte behöver vara fallet. Utöver 
denna uppdelning skiljer Hedin också på regeletik och situationsetik. Detta 
innebär helt enkelt att en viss typ av etik är att betrakta som universella regler, 
medan den andra typen innebär att man måste anpassa etiken till varje given 
situation. (Ibid, s. 14-15). Badersten har också en medvetenhet om detta och talar 
exempelvis om ”lämplighetsetik” som ungefär innebär att man måste se till 
omständigheterna för att avgöra vad som är etiskt försvarbart, eftersom man kan 
anse att etiska regler aldrig kan formuleras universellt. (Badersten 2006, s. 118-
119). Enligt Hedin kan man kombinera de två dimensionerna, vilket alltså leder 
till fyra tänkbara typer av etik. Den deontologiska etiken kan formuleras enligt 
universella regler, som exempelvis ”Du skall icke döda”. Den kan också 
formuleras situationsbetingat, vilket innebär att det som är ens plikt uppstår som 
en följd av hur varje situation är konfigurerad. (Hedin 1993, s. 15). Den 
teleologiska etiken kan också ställas upp på samma sätt. En regelmässig 
teleologisk etik kan exempelvis formuleras som att man alltid ska tala sanning 
eftersom detta får till konsekvens att man blir betrodd i framtiden (Ibid, s. 15). En 
situationsbetingad teleologisk etik kan exempelvis formuleras som att man inte i 
förväg kan fastställa vad som leder till de mest önskvärda konsekvenserna. Istället 
måste man ta ställning till detta i varje given situation. Hedin nämner exemplet 
med att tala sanning. Enligt en situationsbetingad teleologisk etik måste man i 
varje situation avgöra vilket val som leder till de bästa konsekvenserna. Därför 
kan lögn eventuellt rättfärdigas i vissa lägen (Ibid, s. 14). 

Baderstens plikt- och konsekvensetik kan som sagt ungefär ses som 
synonymt med Hedins deontologi och teleologi, men det är möjligt att nyansera 
denna bild något. Badersten nämner själv att en deontologisk utgångspunkt oftast 
formuleras som en pliktetik, och en teleologisk som en konsekvensetik eller 
utilitarism (Badersten, 32). Däremot kanske inte alltid detta förhållande råder i 
praktiken.  Det kanske är lämpligast att tala om en ren pliktetik när man kopplar 
deontologin till ett regeletiskt tänkande, eftersom man då kan tala om en plikt som 
fokuserar på handlingar, och som i alla lägen bör följas. Den situationsbetingade 
deontologin (att plikten definieras utifrån varje given situation) kan ses som en 
mer problematisk form av pliktetik eftersom det inte kan vara tal om någon 
universell plikt enligt detta perspektiv. Däremot kan det fortfarande vara fråga om 
en övergripande plikt som ska följas, även om denna måste omdefinieras i varje 
situation. Vidare kan man också tänka sig att pliktetik inte nödvändigtvis är av 
deontologisk karaktär. Istället kan plikten ibland tillgodoses genom handlingars 
konsekvenser, snarare än handlingarna i sig själva. Distinktionen mellan pliktetik 
och konsekvensetik blir därför i vissa lägen suddig, men dessa två huvudlinjer 
fungerar i många fall bra som analysenheter för den etik som förekommer i en 
argumentation, inte minst när två olika värden står mot varandra. Ett annat sätt att 
förstå pliktetik är att den alltid värnar någonting som anses positivt eftersom det 
finns ett hot av någonting negativt som man behöver skydda sig mot. Så behöver 
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inte vara fallet när det gäller konsekvensetik. Exempelvis kan man resonera 
pliktetiskt att det är rätt att tala sanning eftersom det hade varit orätt att ljuga. 
Inom konsekvensetiken kan man däremot argumentera utifrån positiva 
konsekvenser utan att det finns några potentiella negativa konsekvenser 
närvarande (även om detta också kan vara fallet inom konsekvensetik). 

Dessa olika sätt att resonera etiskt är en bra utgångspunkt för analys av ett 
material där olika argument framförs, även om distinktionen mellan olika typer av 
etik inte alltid är glasklar. I PGD-debatten kan man identifiera en rad olika 
argument där man kan skönja en rad olika sätt att argumentera utifrån olika etiska 
logiker. De olika typerna av etik som nämnts kan fungera som en mall för analys 
av den etik som specifika argument grundar sig på, och även vilken allmän syn på 
etik som förekommer i debatten. 

 
6.4 Allmänt om normativ analys och forskarens roll 

 
Teorin kring värden och etik kan ses som grundläggande för normativ metod, och 
kan tillämpas för analys av ett empiriskt material, utan att man har för avsikt att 
själv argumentera normativt. Beckman diskuterar normativ analys och menar att 
denna egentligen inte skiljer sig ifrån annan typ av utvärdering. Enligt honom 
syftar normativ analys varken till att ”torgföra forskarens åsikter eller till att 
blottlägga eviga moraliska sanningar” (Beckman 2006, s. 341). Istället kan 
utgångspunkten vara just att identifiera vilka normativa skiljelinjer som finns och 
vad dessa grundar sig på i vissa avseenden. 

Slutsatsen av detta blir emellertid inte att forskaren nödvändigtvis kan 
uppnå något slags tillstånd av fullständig objektivitet. Som forskare har man 
naturligtvis alltid i viss mån en subjektiv utgångspunkt, och i ett visst avseende 
kan man hävda att det alltid är fråga om ett ställningstagande, även om detta 
endast är implicit. I den här uppsatsen kan man exempelvis välja att diskutera 
vissa argument och inte andra, vilket är en typ av ställningstagande. Valet av 
material är naturligtvis också ett exempel på detta.  Ambitionen kan dock 
fortfarande vara att inte uttryckligen ta ställning i de normativa frågeställningar 
som man diskuterar, utan att enbart försöka klargöra vilka normativa skiljelinjer 
som föreligger. 
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7     Analys 

 
 
 

7.1 Allmänt om materialet 
 

I de åtta dokument som analyseras återfinns några huvudlinjer kring 
argumentationen som berör PGD. Man kan egentligen inte tala om en utmejslad 
debatt i materialet där motstridiga argument framförs, utom möjligtvis i 
kammarens protokoll där representanter från olika partier direkt debatterar mot 
varandra. Däremot kan man identifiera ett antal argument som talar för och emot 
olika tillämpningar av PGD i de andra typerna av dokument, både från Statens 
offentliga utredningar och partiers motioner och betänkanden. Olika syn på 
värden och etik kommer också fram i materialet. 

 
7.2 Statens offentliga utredningar 2004:20 

 
I dokumentet från Statens offentliga utredningar 2004 (SOU 2004:20) diskuteras 
en rad aspekter av PGD (och genteknik i allmänhet) som kan kopplas till värden 
och etik, även om dessa begrepp inte diskuteras explicit. Utredningen syftar till att 
klargöra (det dåvarande) läget kring PGD i Sverige i fråga om reglering, 
lagstiftning och allmänna attityder till tekniken. Den refererar till tidigare liknande 
utredningar, och hur frågan har hanterats i olika instanser i Sverige i fråga om 
reglering och lagstiftning etc. under perioden som tekniken varit aktuell. 2004 
fanns ingen lagstiftad reglering för användandet av PGD, men från 1995 tydliga 
riktlinjer som riksdagen accepterat (Statens medicinsk-etiska råd, 2004). Det 
skulle dröja till 1 juli 2006 innan riktlinjerna för tillämpningen av PGD blev 
förankrade i lagstiftning (Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.). I SOU 
2004:20 återfinns i stort sett de allmänna attityder och riktlinjer som tidigare 
fastslagits, och som skulle komma att bli föremål för lagstiftning två år senare. 

Dokumentet kartlägger uppfattningen kring PGD med hänvisning framför 
allt till organisationer som Statens medicinsk-etiska råd, ESPGD-gruppen (den 
etiska samrådsgruppen för PGD) och yttranden från internationella organisationer 
som WHO och European Society of Human Reproduction and Embryology Ethics 
Task Force. Med bidrag från dessa källor presenterar utredningen en allmän syn 
på användandet av PGD som har kommit att bli vägledande för svensk praktik. 

Den generella attityd till PGD som framträder i detta dokument (och i 
hänvisningarna till tidigare utredningar) är behovet av ”restriktivitet” i 
tillämpningen av PGD. Den grundläggande synen på tillämpning av PGD är att 
den endast bör användas ”för par med anlag för någon svår genetiskt betingad 
sjukdom eller kromosomavvikelse som leder till för tidig död och där ingen bot 
eller lindring finns”. Andra användningsområden framstår som olämpliga ur etisk 
synvinkel, exempelvis PGD som en metod för ”val av egenskap” (SOU 2004:20). 
Användningen av PGD för att skapa en lämplig donator för sjuka syskon var 
fortfarande på diskussionsstadiet vid denna tidpunkt. Könsbestämning anses 
generellt sett inte vara acceptabelt, men kan ändå tillåtas om det är en 
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nödvändighet för att eliminera  sjukdomsbärande gener. Det intressanta är att det 
redan från början funnits tydliga reservationer kring PGD, och att det hela tiden 
ansetts kontroversiellt. Samtidigt finns en spänning mellan de potentiella negativa 
konsekvenserna och de positiva värden som man menar kan främjas genom 
tillämpningen av tekniken. Det finns alltså värdemässigt grundade reservationer 
närvarande, även i de situationer där man anser att det är acceptabelt att tillämpa 
PGD. SOU 2004:20 diskuterar inte etiska eller värdemässiga problem explicit, 
men mellan raderna finns en genomgående medvetenhet om att PGD är normativt 
och värdemässigt problematiskt och mångfacetterat. Även om det inte sägs rakt ut 
finns en typ av tveksamhet som kan skönjas i de explicita ställningstagandena 
som görs för och emot specifika tillämpningsområden. Genom att studera dessa  
kan man resonera kring synen på värden och etik som ligger bakom. 

Man kan börja med att försöka identifiera vilka specifika värden som finns 
närvarande i utredningen SOU 2004:20, för att sedan diskutera dessa i anslutning 
till teorin kring värden och etik. Dels handlar det i fallet om PGD om oförenliga 
värden som måste prioriteras gentemot varandra, och dels om olika sätt att 
resonera etiskt och normativt som kan förstås enligt Baderstens och Hedins sätt att 
ställa upp normativ teori. I analysen kan man också problematisera 
argumentationen just genom att diskutera värden, etik och begrepp i anslutning till 
teorin. 

Att PGD överhuvudtaget har övervägts som en tillämpbar teknik talar för 
att man anser sig kunna gå med vinst i något eller några avseenden, vilket måste 
anses vara baserat på en viss värdegrund, eller som Badersten uttrycker det: ”Ett 
påstående om att något är … rätt eller orätt … tar .. alltid, medvetet eller 
omedvetet, sin utgångspunkt i ett värde” (Badersten 2006, s. 22). I dokumentet 
från Statens offentliga utredningar framförs positiva ställningstaganden i fråga om 
PGD där man framför allt ser  en möjligheten att minska mänskligt lidande genom 
att man kan undvika överförandet av genetiska sjukdomar, samt möjligheten att 
skapa ett syskon för donation, även om det sistnämnda betraktas som mer 
problematiskt ur etisk synvinkel. I båda fallen vill man försvara värdet att minska 
mänskligt lidande i så stor utsträckning som möjligt. Denna tankegång kan 
kopplas till ett pliktetiskt ställningstagande där man anser sig ha en plikt att i 
möjligaste mån undvika mänskligt lidande. Resonemanget kan ses som pliktetiskt 
i grunden, trots att det är konsekvenserna av handlingar som man fokuserar på. 
Värdet som ligger bakom ett sådant etiskt ställningstagande kan anses vara en 
allmän värdering av kvaliteten på mänskligt liv som innebär att människor bör 
utsättas för så lite lidande som möjligt. Ett sådant värde kan intuitivt uppfattas 
som självklart och allmängiltigt, men kan också diskuteras vidare med 
utgångspunkt i värdeteori. 

När det gäller reservationerna mot PGD ligger också något slags 
värdetänkande i botten, även om detta uttrycks lite mer diffust i SOU 2004:20. 
Det talas exempelvis om risken för ”mänsklig selektion” eller eugenik, vilket på 
lång sikt anses kunna bli ett etiskt problem i anslutning till PGD.  Mer specifikt 
anser man att val av egenskaper inte får förekomma. Bakom denna utsaga finns 
ett värde som skulle kunna formuleras ungefär som att alla människor har samma 
värde, och därför är det inte försvarbart att välja hur en befolknings 
sammansättning ska se ut. I anslutning till dessa potentiella effekter av PGD kan 
man ana något slags allmänt människovärde. SOU 2004:20 nämner just selektion 
som ett potentiellt ”hot mot människovärdet” med hänvisning till Statens 
medicinsk-etiska råd, även om man drar slutsatsen att det inte föreligger något 
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sådant hot. Att det överhuvudtaget nämns pekar ändå mot att det finns en 
betänksamhet mot PGD som har sin grund i något slags allmänt människovärde 
(detta åberopas mer uttryckligen av vissa riksdagspolitiker, vilket kommer 
diskuteras nedan.) 

Varifrån kommer då dessa värden som åberopas i SOU 2204:20, och 
vilken karaktär har de? Badersten har en allmän uppfattning om att värden måste 
ha någon slags intersubjektiv karaktär för att man ska kunna bygga giltiga 
argument, och inte minst analysera sådana argument vetenskapligt. Han talar om 
”intersubjektiv giltighet”, och kontrasterar detta mot rena smakomdömen, som 
visserligen också är en typ av värdeomdömen (Badersten 2006, s. 23). SOU 
2004:20 nämner ”godhetsprincipen och principen om att minska lidande” (SOU 
2004:20) (med hänvisning till Statens medicinsk-etiska råd), och detta värde kan 
ses som det centrala även i andra dokument när det gäller argumentationen för 
användningen av PGD. Därför kan det vara intressant att diskutera denna 
värdemässiga grund ytterligare. 

Man kan då fråga sig vilken karaktär en sådan värdeutsaga har, och om det 
kan sägas äga någon intersubjektiv giltighet, för att använda Baderstens 
terminologi. Motsatsen till en sådan intersubjektivitet skulle kunna karakteriseras 
som värdeemotivism. Enligt Badersten kan emotivism i värdefrågor likställas med 
nihilism (Badersten 2006, s. 66). Med denna värdeteoretiska utgångspunkt skulle 
man kunna hävda att det endast är fråga om ett känslomässigt utfall när man 
förknippar PGD med positiva effekter. Värdenihilisten skulle då enligt Badersten 
kunna hävda att ett positivt eller negativt omdöme om en viss effekt av PGD-
tillämpning inte är väsensskilt från att ropa ”hurra!” respektive ”usch!”. (Ibid, s. 
67-68). Denna syn på värden framstår genast som ganska problematisk. Är det 
rimligt att Statens offentliga utredningar (och riksdagspolitiker) egentligen inte 
sysslar med något annat än att ropa ”usch” eller ”hurra” i diskussionen kring 
komplicerade och principiellt viktiga etiska och normativa problem? (Ibid, s. 67-
68). Denna utgångspunkt verkar inte speciellt fruktbar, varken från ett analytiskt 
håll (som i denna uppsats) eller inom verksamheten i sig själv, även om en 
värdenihilist tycker att det är en fullt rimlig uppfattning. Statens offentliga 
utredningar skulle antagligen inte heller ha den synen på sina egna 
värdeutlåtanden om de tillfrågades direkt. I dokumentet diskuteras inte 
uttryckligen vilken syn man har på värden, utan istället hänvisas till svenska och 
internationella organisationer som kommer med sina egna värdeutlåtanden (man 
kan vända sig till deras material för att få en ökad inblick i hur det resoneras kring 
värden i detta sammanhang). En syn på värden som SOU och riksdagspolitiker 
nog skulle anse rimligare är att dessa i någon mening redan är förankrade i 
samhället, och att de därför bör få en framskjuten position i debatten. Detta 
innebär däremot inte att man tar ställning för ett sådant värdeperspektiv i 
filosofisk mening. 

Ett perspektiv som tillåter en syn på värden som samhälleligt förankrade 
är den naturalistiska värdeteorin. Här anser man att värdeutsagor kan beskrivas 
som ”naturliga omdömen om … hur verkligheten faktiskt är beskaffad” (Ibid, s. 
65). Badersten menar också att värdenaturalism kan förstås som ett slags 
värdesubjektivism, vilket ungefär innebär att ett värde innebär en subjektiv 
känsloreaktion hos människor (Ibid, s. 65). Däremot kan ett värde vara starkt 
förankrat i ett samhälle eftersom många människor upplever det som verkligt. 
Han menar vidare att människor som en följd av detta har möjlighet att skaffa sig 
uppfattningar om exempelvis gott och ont och rätt och orätt enbart genom att 



 

 15

empiriskt studera omvärlden (Badersten 2006, s. 142-143). Vidare kan man som 
”utomstående” (en position som är i alla fall principiellt och teoretiskt möjlig) 
studera värden med naturalistisk infallsvinkel helt enkelt genom att se hur de finns 
representerade hos människor vid en viss plats och tidpunkt. De kan följaktligen 
studeras empiriskt, och man kan tänka sig någon slags sociologisk strategi för att 
göra detta. Bergström är också inne på samma spår i sin diskussion kring 
naturalism. Enligt honom innebär naturalismen att ett värdeutlåtande i princip kan 
likställas med ett ”sakpåstående” eller ett ”empiriskt omdöme” (Bergström 1990,  
s. 44), vilket däremot inte innebär att värden existerar oberoende av subjektet, 
vilket värdeobjektivismen skulle hävda (Badersten 2006, s. 64). Istället kan de ses 
som subjektiva utlåtanden som förvisso kan ha en bred förankring i samhället. 
Enligt en objektivistisk syn på värden existerar dessa däremot i sann objektiv 
mening, eller som Bergström uttrycker det:  ”ett visst objektivt värdeomdöme 
föreligger”. Ett exempel på detta kan vara jämlikhet, som man enligt ett 
värdeobjektivistiskt synsätt har en inneboende, objektiv positiv egenskap 
(Bergström 1990, s. 61). Badersten definierar värdeobjektivism på ett liknande 
sätt, och definierar det som ett synsätt där man menar att värden existerar utanför 
människan, men även att det finns värden som är objektivt goda (Badersten 2006,   
s. 64). Detta får även som konsekvens att värdeutsagor kan testas empiriskt, 
eftersom man anser att de kan vara antingen sanna eller falska, precis som 
empiriska påståenden. Däremot kanske man inom detta perspektiv är mindre 
intresserad av vilka åsikter och tankar om värden som finns förankrade i 
samhället, och istället nöjer sig med ett teoretiskt resonemang om ”objektiva” 
värden (vilket naturligtvis kan uppfattas som motsägelsefullt). Naturalismen 
menar däremot att värden visserligen kan förstås som verkliga, men att de är 
förankrade i människors känslor och tankar. Enligt detta synsätt skulle ”bra” 
kunna betyda samma sak som ”gillas av mig” eller ”gillas av majoriteten i mitt 
samhälle” (Bergström 1990, s. 44). Denna syn på värden förklarar egentligen inte 
varifrån värden kommer i någon allmän(t filosofisk) mening, utan nöjer sig med 
att konstatera att värden existerar därför att människor faktiskt upplever dem, 
tillskriver dem betydelse och låter dem styra deras syn på, och känslor inför olika 
saker. 

Det är tänkbart att man inom Statens offentliga utredningar har ungefär en 
naturalistisk syn på värden (vilket inte är något bevis för att så verkligen är fallet). 
När man exempelvis talar om ”godhetsprincipen” och ”principen om att minska 
lidande”, är det möjligt eftersom dessa värden kan sägas vara förankrade hos 
människor i naturalistisk mening. Om man exempelvis skulle göra en 
undersökning med ett representativt urval av den svenska befolkningen och fråga 
om man håller med i påståendet att mänskligt lidande bör undvikas i möjligaste 
mån, skulle nog de flesta svara ja. Detta kan verka trivialt, men det är ändå ett sätt 
att förstå hur värden måste vara förankrade i samhället för att man ska kunna 
åberopa dem, även om exempelvis en värdeobjektivist inte nödvändigtvis skulle 
hålla med om detta. En värdeobjektivist skulle mycket väl kunna åberopa vikten 
av ett visst värde i en argumentation utan att se det som en nödvändighet att detta 
värde finns förankrat hos en majoritet i samhället. (Man kan naturligtvis diskutera 
den ontologiska distinktionen mellan att en värdeobjektivist hävdar att ett visst 
värde är sant, eller om ett visst värde är sant i värdeobjektivistisk mening, men 
sådana filosofiska fördjupningar får stå åt sidan här). Hursomhelst kan man förstå 
etiska yttranden från Statens offentliga utredningar som baserade på en 
naturalistisk syn på värden, där man inte agerar i ett värdegrundsmässigt vakuum, 
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utan i en viss utsträckning stödjer sig på de värden som redan finns etablerade i 
det samtida samhället. I denna mening kan man anse att de yttranden som görs har 
en viss grad av intersubjektiv giltighet, eftersom den värdegrund som åberopas 
existerar i viss utsträckning i samhället, och därför också kan studeras empiriskt 
av den forskare som så önskar. Den något svävande invändningen mot PGD som 
hela tiden finns närvarande, och som kan kopplas till ett slags allmänt 
människovärde kanske är svårare att etablera utifrån en naturalistisk 
utgångspunkt, även om detta inte diskuteras explicit i dokumentet. Denna typ av 
värde finns representerat i högre grad i andra dokument där politiker tar ställning 
mer aktivt, och kan möjligtvis ses som grundat i en mer objektivistiskt inriktad 
syn på värden. 

Att minska lidande står dels emot ett abstrakt ”människovärde” och dels 
mot mer potentiella konkreta effekter av PGD som eugenik och val av egenskap. 
Man kan sedan komplettera analysen av de olika identifierade värdena med att 
analysera vilken typ av etiska logiker som resonemangen i materialet bygger på 
enligt de två dimensioner som tidigare diskuterats (se teoridel). Att åberopa ett 
allmänt människovärde (vilket som sagt kan sägas vara närvarande mellan raderna 
i SOU 2004:20, och mer explicit i andra dokument), kan sägas vara ett 
typexempel på ett deontologiskt, regeletiskt sätt att resonera, eller med andra ord 
ett renodlat pliktetiskt resonemang. Om man menar att det finns ett 
människovärde eller ett slags livets okränkbarhet som bör värnas under alla 
omständigheter kan detta likställas med en universell plikt som bör värnas 
undantagslöst. Att tillämpa PGD kan i ljuset av detta betraktas som en kränkning 
av livet beroende på hur man definierar detta, och därför också ett brott mot 
plikten att alltid vara aktsam mot livet eller människovärdet. 

Argumenten kring de mer direkta effekterna av PGD kan däremot förstås 
utifrån ett konsekvensetiskt eller teleologiskt perspektiv, eftersom det 
bokstavligen handlar om konsekvenser eller effekter. Argumenten för de 
uppenbara goda konsekvenserna av PGD som att undvika överförandet av 
allvarliga sjukdomar kan förstås som ett konsekvensetiskt resonemang där man 
just betonar de goda konsekvenserna av ett visst handlande. Man skulle också 
kunna se denna typ av konsekvensetik som en etik av regelkaraktär enligt Hedins 
resonemang, eftersom den verkar gälla i alla situationer där man kan förutsäga de 
goda konsekvenserna av att tillämpa tekniken. 

När Statens offentliga utredningar väljer att vara försiktigt positiva till en 
restriktiv tillämpning av PGD, kan man se det som att de väger de positiva 
effekterna enligt en teleologisk etik mot de värden som är problematiska utifrån 
en deontologisk etik. Man drar slutsatsen att de positiva konsekvenserna väger 
över i de fall där man kan undvika överförandet av sjukdom, och med något större 
reservationer även i de fall där man kan ta fram ett syskon som kommer fungera 
som lämplig donator. Däremot kan man hävda att de pliktetiska reservationerna 
hela tiden finns närvarande, trots att de alltså för stå tillbaka i anslutning till vissa 
specifika tillämpningar av tekniken. Man kan vidare diskutera huruvida 
pliktetiken blir situationsbetingad som en konsekvens av den vikt man lägger vid 
konsekvensetiken då man tillåter vissa tillämpningar av PGD. På sätt och vis kan 
man säga att så är fallet eftersom pliktetiken inte kan sägas vara universell då den 
får stå tillbaka för konsekvensetiken. Men å andra sidan kan man hävda att de 
pliktetiska övervägandena alltid finns närvarande trots att de får olika reella 
inflytande i olika situationer. I den meningen kan pliktetiken fortfarande betraktas 
som regelmässig. 
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7.3 Motioner till riksdagen 

 
Även i de fem motioner till riksdagen som inkluderas i materialet finns den 
övergripande värdekonflikten mellan att undvika lidande genom sjukdom och att 
värna ett allmänt människovärde. Inte oväntat finns en explicit betoning av ett 
allmänt människovärde och människors lika värde framför allt hos 
kristdemokraterna. Fyra av motionerna har kd-politiker som avsändare, och att de 
är så kraftigt representerade är inte oväntat eftersom kd är det parti i riksdagen 
som starkast betonar en värdegrund med människan i centrum, eller som Chatrine 
Pålsson uttrycker det i motion  2005/06:So22: ”Människovärdesprincipen har en 
särställning bland de grundläggande etiska principerna”. Ett sådant betonande av 
människovärdet leder till vissa ställningstaganden inför tillämpningen av PGD, 
men som det skall visa sig är det inte oproblematiskt, utan kan i själva verket leda 
till olika ställningstaganden. 

I motion 12000/01:So412 uttrycks kristdemokraternas syn på 
människovärdet som en utgångspunkt i etiska diskussioner. De gör uttryck för ett 
pliktetiskt ställningstagande genom att hävda att ”uppfattningen att alla människor 
har samma okränkbara värde är djupt förankrad i vårt land”. Man menar också att 
det finns en risk för att ”människovärdet relativiseras” genom selektion av 
embryon (motion 12000/01:So412). Detta kan betraktas som ett typiskt exempel 
på att man vill värna en plikt under alla omständigheter. Däremot tar man inte 
definitivt avstånd från tillämpningen av tekniken, och därför kan man fråga sig 
om synen på människovärdet verkligen är av ren pliktetisk karaktär. Synen på 
människovärdet kan ses som typiskt för Kristdemokraternas värdegrund, men det 
är också intressant att man här försöker förankra detta värde ”utanför” sin egen 
uppfattning, hos befolkningen i landet. Intuitivt kan man anta att de flesta 
människor i Sverige skulle hålla med om att det finns ett ”människovärde” av 
något slag, men frågan är hur kd själva egentligen ser på detta värde. Det ligger 
nära till hands att anta att man egentligen anser att värdet är av metafysisk, 
religiös karaktär, vilket är förenligt med den kristna värdetradition som man 
stödjer sig på. I så fall skulle människovärdet kunna kopplas till en objektivistiskt 
inriktad syn på värden. Att hävda att människan genom sin existens har ett visst 
värde kan kopplas till en värdeobjektivistisk teori. Bergström konstaterar också att 
värdeobjektivismen menar att värden (liksom inom naturalismen) uttrycker 
”genuina påståenden om att vissa sakförhållanden föreligger” (Bergström 1990,  s. 
61), men att man inte lokaliserar detta i empiri på samma sätt som inom 
naturalismen. Istället existerar värden oberoende av individen i objektiv mening, 
och kan förstås som oreducerbara i betydelsen att de inte kan beskrivas med 
hänvisning till något annat än just sin egen egenskap som värde (Ibid, s 64). 
Enligt detta synsätt kan man alltså hävda att exempelvis människan har ett värde 
som just människa, och att detta värde är av objektiv karaktär. Kristdemokraternas 
synsätt verkar vara kompatibelt med denna syn på värden eftersom man så starkt 
betonar en viss värdegrund som alltid bör ligga till grund för etiska 
ställningstaganden. Samtidigt är det som sagt intressant att de i motion 
12000/01:So412 inte diskuterar värdet på detta sätt, utan istället försöker ge det 
mer av en naturalistisk karaktär genom att lokalisera det som ett empiriskt faktum 
i det svenska samhället. Det är också intressant att värdegrunden inte leder till ett 
definitivt avståndstagande gentemot PGD, utan att man inser att vissa 
tillämpningar kan vara etiskt acceptabla. Man kan betrakta detta som ett 
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pragmatiskt förhållningssätt där pliktetiken får böja sig för verkliga 
omständigheter. 

I motion 2005/06:So22 (kd) framförs samma betoning på det mänskliga 
värdet, men här finns också en större medvetenhet om problematiken med att 
konsekvent luta sig mot detta värde vid etiska överväganden. Detta gäller inte 
minst hur en betoning av människovärdet kan leda till olika faktiska 
ställningstaganden. I dokumentet betonas just människovärdet och alla 
människors rätt till ”liv, frihet och värdighet”(motion 2005/06:So22). Detta är inte 
överaskande med tanke på kd:s värdegrund, men i praktiken är det inte självklart 
vilket etiskt ställningstagande detta leder till. Värdegrunden leder som sagt till 
allmänna reservationer mot att tillämpa PGD eftersom detta kan betraktas som en 
inskränkning av människovärdet och den personliga integriteten, om man menar 
att detta finns närvarande redan på embryostadiet. Däremot skulle man också 
kunna motivera tillämpningen av PGD, eftersom tekniken kan eliminera risken för 
vissa genetiska sjukdomar. Ett sådant ställningstagande skulle kunna vara i 
resonans med plikten att värna individens liv och värdighet. Detta diskuteras inte 
uttryckligen i motionen, men man kan ana att en sådan spänning finns närvarande. 

I motion 2005/06 So712 (också denna från kd) diskuteras eliminerandet 
av sjukdom mer utförligt. Här menar man till och med att det är viktigt att aktivt 
stödja sådan forskning som kan leda till att sjukdomar kan lindras och botas. 
Emellertid finns reservationerna kring tekniken kvar, och här man kan alltså 
identifiera en mer explicit värdekonflikt. Människors lika värde betonas också 
starkare i denna motion, och man menar exempelvis att PGD kan leda till att 
människor värderas olika då man väljer att eliminera viss embryon. Detta skulle 
enligt resonemanget kunna gälla även människor med vissa sjukdomar, och alltså 
inte bara de embryon som är direkt berörda (motion 2005/06 So712). Detta menar 
man skulle kunna kompromissa det övergripande människovärdet som gäller alla 
individer. Det finns alltså en inneboende värdekonflikt där man är positiv till att 
undvika lidande samtidigt som man vill värna ett allmänt människovärde som 
man anser är i fara just genom den teknik som kan eliminera lidande. Det ges 
egentligen ingen lösning på denna värdekonflikt, utan man nöjer sig med att i 
praktiken tillåta vissa tillämpningar av PGD, samtidigt som man konsekvent intar 
en reserverad hållning. På sätt och vis kan man förstå denna värdeproblematik 
som en konflikt mellan ett pliktetiskt och ett konsekvensetiskt resonerande, där 
pliktetiken återigen får stå tillbaka för konsekvensetiken i vissa specifika 
situationer. 

När det gäller PGD/HLA (att skapa ett syskon som har rätt arvsmassa för 
att fungera som donator) identifierar man mer uttryckligen denna värdekonflikt. 
Man inser i motion 2005/06:So22  möjligheterna med att tillämpa tekniken för att 
kunna behandla barn med svåra genetiska sjukdomar och hantera föräldrars 
problematiska situation, men varnar också för att grundläggande värden är i fara 
om man tillåter detta. Man menar att PGD/HLA kan leda till att ”människovärdet 
instrumentaliseras” ( 2005/06:So22). Risken är då att barn skulle kunna uppleva 
att de skapats endast för att fungera som donatorer. Här uppstår alltså också en 
konflikt mellan att undvika lidande och på det sättet värna individens 
människovärde, och det mer abstrakta människovärde som man menar är i fara 
om barn kommer till världen som en följd av PGD/HLA . I en sådan diskussion är 
det alltså viktigt att precisera vilken värdegrund man bygger sina argument på, 
och vilka praktiska konsekvenser denna leder till. Om man hänvisar till ett allmänt 
människovärde med en till synes objektivistisk karaktär kan det vara svårt att se 
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konsekvenserna av värdet i etiska ställningstaganden vid faktiska uppkomna 
situationer. Det blir alltså svårt att värna en plikt om denna inte är tydligt 
definierad, vilket kanske inte ens är möjligt eller önskvärt. 

Motion 1999/2000:L416, ”En värdekommission”, av kristdemokraten Per 
Landgren skiljer sig från de andra motionerna genom att den direkt diskuterar 
frågor som berör etik och värden. Detta dokument erbjuder alltså en inblick i hur 
man resonerar teoretiskt kring problematik som rör värden och etik, även om man 
inte kan sluta sig till att detta också är partiets allmänna linje. Landgren inleder 
med att ställa upp ett antal normativa frågor som rör värden och det goda 
samhällets utveckling. Karaktären på frågorna är sådana att de skulle kunna vara 
hämtade från en lärobok i normativ metod. Den centrala problematiken är värden 
och etik, och Landgren efterlyser också ”ett samlat grepp i värdefrågorna” 
(motion 1999/2000:L416), och PGD används som ett exempel på en samtida 
problematik där etiska och värdegrundade frågor blir högaktuella. Han betonar 
vikten av en samlad värdegrund och etik genom att diskutera dessa områden i 
anslutning till politik och samhälle. Han avvisar också inledningsvis tanken på att 
etiken skulle vara något som endast berör den enskilde individen. Istället menar 
han att etiken bör vara gemensam för människor eftersom alla existerar i ett 
socialt sammanhang där man aldrig som individ kan existera i isolering. Han 
betonar också vikten av en genomtänkt etik i anslutning till politiska beslut, 
eftersom etiken är i högsta grad närvarande även här (motion 1999/2000:L416). 

I denna motion diskuterar Landgren också etik och värden med 
hänvisning till teoretiska resonemang just kring dessa områden, vilket är mycket 
intressant. Han förespråkar en syn på etik som kan sägas vara grundad i en 
värdeobjektivistisk hållning, även om han använder lite annorlunda terminologi 
än vad exempelvis Badersten och Bergström gör. Landgren diskuterar en rad som 
han kallar det ”etiska teorier” som subjektivism (emotivism), relativism och 
utilitarism. Han förkastar i tur och ordning dessa etiska utgångspunkter och 
ansluter sig istället till det han kallar ”etisk realism”. Han menar att en sådan 
utgångspunkt är nödvändig, och att Sverige faktiskt i praktiken har anslutit sig till 
den genom exempelvis Europakonventionen och FN:s deklaration  om mänskliga 
fri- och rättigheter. Han menar att en etisk realism är den enda utgångspunkten 
som tillåter bejakandet av ett universellt människovärde som gäller alla individer i 
alla situationer. 

Vad innebär då denna etiska realism, och hur kan den förstås i relation till 
de värdeteorier som Badersten och Bergström ställer upp? Landgren menar att 
etisk realism innebär att ”det finns en moralisk verklighet, som är oberoende av 
oss och våra uppfattningar” (motion 1999/2000:L416). Detta låter vid första 
anblick som en ganska koncis beskrivning av värdeobjektivismen. Enligt 
Badersten kan värdeobjektivism definieras som att ”värden är … objektiva i den 
meningen att de står oberoende av människors tankar eller känslor” (Badersten 
2006, s. 64). I denna mening kan man hävda att Landgren ansluter sig till en 
värdeobjektivistisk utgångspunkt även om han fokuserar mer på själva etiken än 
på den värdesyn som ligger till grund för denna. Han använder sig också av en 
formulering som ”objektivt moraliskt fel”, vilket också kan säga vara förenligt 
med en väreobjektivistisk grundsyn. Landgren kontrasterar också det han kallar 
etisk realism med dess motsats, etisk irrealism. I sin renaste form kan denna syn 
på etik sägas vara kompatibelt med en värdesubjektivistisk eller värdeemotivistisk 
utgångspunkt. Landgren menar att etisk irrealism innebär att moraliska 
uppfattningar inte är att betrakta som något annat än subjektiva och känslomässiga 
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upplevelser. Konsekvenserna av detta blir också ohållbara eftersom det inte finns 
någon gemensam värdegrund som samhället kan vila på. Den etiska irrealismen 
som Landgren definierar den kan ses som grundad i en subjektivistisk eller 
emotivistisk syn på värden. Detta stämmer bra överens med Baderstens definition 
av denna värdeteori. Bland annat beskriver han den värdeemotivistiska 
inriktningen som en uppfattning om att värden endast är ett uttryck för känslor, 
och alltså inte kan vara sanna eller falska. (Badersten 2006, s. 66) Detta stämmer 
också med Landgrens definition, och han betonar också problematiken för 
samhället om det inte finns något sätt på vilket man kan avgöra vad som är rätt 
eller fel handlande. 

Landgren diskuterar sedan PGD i anslutning till den etiska diskussion som 
han tidigare fört. Han efterlyser en grundlig genomgång av den värdegrund som 
måste finnas närvarande för att man ska kunna orientera sig etiskt på det 
problematiska fält som exempelvis PGD utgör i dagens svenska samhälle. Den 
största värderelaterade risken med tekniken som han identifierar är en utveckling 
mot att värdera människor olika. Detta är i linje med vad som uttrycks i andra 
motioner från kristdemokraterna. Det centrala argumentet är att det måste finnas 
en gemensam värdegrund i samhället som kan försvara exempelvis alla 
människors lika värde. Han gör också en intressant koppling mellan 
människovärdet och eugenik, eller rashygien. Han menar att det finns en risk att 
ökad tillämpning av PGD kan leda till en utveckling där man utifrån arvsmassan 
bestämmer vilka individer som ska komma till värden, vilket för tankarna till hur 
rashygien tidigare tillämpats under historien. I ljuset av detta efterlyser han en 
objektiv syn på värden och etik, där värdegrunden måste leda till ett pliktetiskt 
ställningstagande där man måste vara på sin vakt för att värna de plikter som kan 
kopplas till det grundläggande människovärdet. Han nämner också att det finns en 
risk för att det i vissa fall kan vara motiverat med rashygien ”utifrån ett krasst 
nyttotänkande”, men att det mer övergripande människovärdet alltid måste 
försvaras. Denna problematik kan ses som att pliktetiken alltid måste försvaras 
mot mer kortsiktiga konsekvensetiska ställningstaganden, som över tid riskerar att 
underminera den pliktetik man från början har anslutit sig till. Slutligen efterlyser 
Landgren en svensk ”värdebas som håller ihop samhället”. Detta är den rimliga 
konsekvensen av hans tidigare diskussion där han starkt betonar vikten av en 
realistisk etik grundad i en objektivistisk syn på värden i anslutning till 
problematiska områden som PGD (se motion 1999/2000:L416 för mer inblick). 

 
7.4 Övriga dokument 

 
Utöver de dokument som hittills diskuterats finns också tre andra dokument som 
studerats (en motion från folkpartiet, ett kammarens protokoll samt ett betänkande 
från moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet). I dessa dokument 
återkommer de argument som identifierats i anslutning till de andra dokumenten, 
och därför är det inte nödvändigt att gå igenom dessa argument igen. Däremot kan 
dessa dokument nämnas i sammanhanget eftersom de visar att diskussionen kring 
PGD finns närvarande på bred front i en rad olika typer av dokument från 
riksdagen. 
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8     Avslutande diskussion 

 
 
 

Analysen av dokumenten från riksdagen har visat vad som kan betraktas som 
några av de mest centrala argumenten i anslutning till preimplantatorisk genetisk 
diagnostik. Detta har varit ett försök att visa på hur etik och värden kan förstås i 
anslutning till den specifika debatten. Analysen är ingen komplett genomgång av 
den svenska debatten, men likväl ett urval av dokument som kan betraktas som 
centrala. Att identifiera just värden och etik i anslutning till en debatt kan ses som 
en första ansats att bringa klarhet i vad debatten består av. Som väntat kan man i 
materialet identifiera en rad olika värden som står mot varandra, där framför allt 
det allmänna människovärdet står mot de potentiella vinsterna i tillämpningen av 
tekniken. Vilket värde och vilka etiska ståndpunkter som kommer dominera i 
opinionen och debatten i framtiden är i nuläget omöjligt att säga, men det verkar 
uppenbart att vi hittills bara har sett början på de möjliga tillämpningsområdena 
för genteknik, där PGD kan ses som en av de principiellt och praktiskt viktigaste. 
Debatten kommer därför sannolikt inte klinga av inom en överskådlig framtid. De 
värden som politikerna i slutändan väljer att betona kommer avgöra hur den 
framtida utvecklingen på området kommer se ut. 
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10     Material 

 
 
 

Heinemann, Kerstin. Motion 2001/02:So207 Embryodiagnostik. 
Kammarens protokoll. Riksdagens protokoll 2005/06:111 Onsdagen den 26 april 
kl. 09:00 –20:51. 

Landgren, Per. Motion 1999/2000:L416 En värdekomission. 
Pålsson, Chatrine. Motion till riksdagen 2000/01:So402 Preimplantatorisk 
genetisk diagnostik. 

Pålsson, Chatrine.. Motion 2005/06:So22  Med anledning av prop. 2005/06:64 
Genetisk integritet mm. 

Pålsson, Chatrine. Husmark Pehrsson, Christina et al. Betänkande 2005/06:SoU16 
Genetisk integritet mm. 

Pålsson, Chatrine. Davidsson, Inger et al. Motion 2005/06So712 Biopolitik. 
Statens offentliga utredningar 2004:20 sou 2004 20 d2 och sou 2004 20 d3. 
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