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Abstract 

How does biotechnology and genetic engineering of an embryo affect our view on our own 

human nature? We want to cure genetic diseases like diabetes with genetic engineering, but 

where do we draw the line? This essay is about how we as human beings take on the research 

that exists and will appear in our lives in the future. Do people go against the technology or do 

we use it to gain individual success? The future possibility of modifying a child genetically 

may bring different social consequences. Elitism, racial breeding and identity crisis may be a 

few of the social consequences that can appear if we let people use biotechnology and genetic 

engineering to modify our future children. There is a chance that our human nature will 

become more of a cultural phenomenon for the future human being. The risk of us replacing 

our human nature with genetic engineering may appear if we do not learn where to draw the 

line. Biotechnology and genetic engineering may create a post human future. 
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1. Introduktion av ämne 

1.1. Varför har jag valt det här ämnet? 

Min första tanke var att skriva en uppsats om människor med diagnosen Downs Syndrom 

samt om de olika existerande debatter som sker angående diagnosen. Där bland 

fosterdiagnostiken som gör det möjligt för föräldrar att utföra abort om det visar sig att barnet 

har Downs Syndrom. Jag funderade länge på hur jag skulle vinkla detta så antropologiskt som 

möjligt och hade väldiga problem att bestämma mig hur jag skulle få det att passa in i ämnet. 

När jag väl talade med min handledare öppnades nya tankar då ord som ”mänsklig natur”, 

”normalitet”, ”genforskning”, ”manipulation” togs upp. Direkt visste jag att det min uppsats 

istället skulle handla om var mänsklig natur i relation till det jag alltid varit intresserad av: 

människans identitet, där både människans kultur (vetenskap, språk) och tankar är inkluderat. 

På så sätt började litteraturletandet och den långa processen att läsa på mer om gen- och 

molekylärforskningens påverkan på den mänskliga naturen. Jag anser att detta knyter ihop alla 

mina tidigare tankar och intressen om människan, och samtidigt relaterar till något alla 

antropologer någon gång i sitt liv kritiserar, hyllar eller analyserar; den mänskliga naturen. 

För mig är det viktigt att påpeka att mitt arbete inte går ut på att moralisera, och att arbetet 

inte är ett ställningstagande angående abort, rätt och fel eller att gen- och 

molekylärforskningen skulle vara något positivt eller negativt för människan. Jag vill endast 

belysa den diskussion som funnits, pågår och möjligtvis fortsätter in i framtiden, om min 

frågeställning. Sammanställningen av den teori som finns skall visa en mångsidig variation av 

ämnet. I min diskussion vill jag ta upp mer specifikt mina egna tankar, men jag vill påpeka att 

det är reflektioner som kan diskuteras och kritiseras. 

 

1.2. Problemformulering 

Min problemformulering är simpel och ganska övergripande, därför kommer även under 

rubriken ”syfte” en mer utförlig beskrivning vad arbetet går ut på och vad jag vill få ut av det. 

Problemställningen lyder: 

 Hur påverkar gen- och molekylärforskningen människans syn på den mänskliga 

naturen? 
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Förhoppningsvis har jag reflekterat över frågeställningen igenom uppsatsen och utöver det 

hoppas jag att uppsatsen i alla fall har uppfyllt den funktionen att den tagit upp en mycket 

aktuell diskussion. Min kritik mot min egen problemställning är att den kan vara för 

övergripande och att man på begränsat sidantal inte kan få med alla relevanta tankar, frågor 

och svar. Dock känns det för begränsat att försöka göra den mer specifik än vad den redan är. 

 

1.3. Syfte 

Jag har tagit fram ett antal punkter som sammanfattar vad syftet med mitt arbete är. Jag har 

under arbetets gång insett hur svårt det är att begränsa sitt syfte med ett arbete till endast några 

punkter och att jag under vissa delar av arbetet utvecklat mina tankar utanför syftet, vilket är 

en kritik jag lägger på mig själv. Syftet med uppsatsen är inte skrivet i sten, utan jag har en 

ganska bred utgångspunkt, vilket frågeställningen visar. Nedanför finns övergripande syften 

som även kan användas som en vägledning till vad arbetet handlar om.  

 ta reda på hur människan ser och agerar på kultur respektive mänsklig natur i samband 

med forskningen och den sociala konstruktion som finns om ”att välja sitt barn” 

 ta upp ämnet för att förstå sambandet mellan människans natur och kultur 

 försöka ta reda på varför, och hur, människans natur utnyttjas då vi i dagsläget ofta tar 

upp vad som är bättre än det normala 

 redovisa olika vinklar av människans aktuella syn samt möjliga framtida syn på den 

mänskliga naturen 

 presentera den andra, och möjliga, sidan av forskningen framgång; genmanipulation 

utöver elimineringen av ärftliga sjukdomar. 

 

1.4. Metod 

Jag har använt mig av två övergripande metoder i mitt arbete. Den grundläggande metoden 

jag har använt mig av är litteraturstudier. Stora delar av arbetet är baserat på litteratur. Detta 

för att få en så bra bas som möjligt för den teori jag presenterar och bygger min analys och 

diskussion på. Jag har valt att inte ta med någon slags intervjumetod, då brist på tid har gjort 

att jag har varit tvungen att välja bort samt lyfta fram vissa metoder. Viss kritik kan läggas på 

mitt val att inte göra övergripande intervjuer då det finns många källor till information, både 
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på sjukhus, i allmänheten och bland organisationer som berör ämnet. Jag övervägde att ha 

med intervjuer som metod, men som jag nämnt, på grund av tidsbrist valde jag att istället 

lägga större fokus på litteratur och teori för att ge en starkare röd tråd i arbetet. Utöver dessa 

grundläggande metoder för framtagning av material till teoridelen i mitt arbete har jag använt 

mig av en jämförande analys som metod för att få fram en konkret diskussion och analys.  

Stora delar av mitt arbete har fått inspiration av Jürgen Habermas bok The Future of Human 

Nature (2003) samt Francis Fukuyama’s bok Our Posthuman Future (2003). Även Susanne 

Lundins bok Guldägget (1997), samt Steven Pinker’s bok Ett oskrivet blad, (2006) har varit 

till stor hjälp under arbetets gång. Utöver dessa fyra grundläggande böcker har jag använt mig 

av artiklar och texter från samlingsböcker samt internet.  
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2. Gen- och molekylärforskning  

Jag vill göra en lätt och övergripande inblick i vad gen- och molekylärforskningen är och har 

för influenser på samhället idag. Jag tänker inte gå för djupt in på forskningen och hur den 

fungerar rent tekniskt, utan istället försöka hålla en antropologisk synvinkel på vetenskapen. 

Detta för att inte presentera en massa fakta ur en gen- eller molekylärvetenskaplig synvinkel, 

utan för att hålla mig till ämnet. 

Att manipulera oss själva och våra avkommor är såklart ingenting nytt, oavsett om det handlar 

om att utsätta sitt barn för olika miljöpåverkan, uppfostringsmetoder, inlärningsmetoder, val 

av skola och aktiviteter eller liknande. Vi har även trott på olika ritualer under 

reproduktionsakten och då kvinnan bär på barnet, allt för att påverka våra avkommor (Lundin, 

1997:18f). Idag handlar det om andra slags ritualer, nu baserade på vetenskaplig medicinsk 

och genetisk forskning. Där bland har vi fosterdiagnostik, genetisk diagnos innan 

implantering och organodling utifrån embryostamceller (Habermas, 2003:17f). Alla dessa har 

olika funktioner, men kategoriseras under samma vetenskapliga fält och intresse.  

Det uttalade syftet forskningen har är att ta reda på ärftliga sjukdomar i förebyggande syfte, 

detta genom att studera embryot innan man implanterar det i modern. Syftet är att i framtiden 

kunna modifiera generna innan implantering för att förebygga bland annat abort då embryot 

ännu inte placerats i moderns mage och ger på så sätt föräldrarna valfrihet. Odling och 

studierna av embryostamceller sker i syfte för att bota och undvika sjukdomar (Habermas, 

2003:17ff). Gen- och molekylärforskningens syfte enligt German Science Foundation är att 

utföra forskning och utveckla behandlingar med hjälp av embryos, inte att skapa något nytt 

(Habermas, 2003:17). 
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3. Människans natur och kultur 

En klar beskrivning av vad ”mänsklig natur” samt ”kultur” är känns väldigt relevant då det 

finns ett flertal tolkningar av vad dessa termer. Det är beroende på vilken vetenskap som skall 

tolka eller förklara dem. Båda termerna har haft en stor roll i min utsållning under 

litteraturstudierna och termerna markerar även vad för huvudtema mitt arbete har. Termerna 

”mänsklig natur” och ”kultur” kan säkerligen alla människor relatera till och därför känns det 

extra viktigt för mig att ge en klar bild av vilken vinkel på termerna jag använder och hur 

dessa är relevanta för gen- och molekylärforskningen. 

 

3.1. Mänsklig natur  

Vad är då egentligen ”mänsklig natur”?  Francis Fukuyama försöker i sin bok ”our posthuman 

future” (2003) förklara vad han anser är definitionen av termen ”mänsklig natur”. Den 

definition han använder är att mänsklig natur är summan av de typiska beteenden och 

huvuddrag som kommer från människans genetiska uppsättning, inte från den miljöpåverkan 

som varje individ utsätts för (Fukuyama, 2003:130). 

Fukuyamas definition skulle kunna vara en rimlig beskrivning av den mänskliga naturen, men 

problemet är att ordet ”typiskt” också måste förklaras.  Det som Fukuyama presenterar som 

typiskt är baserat på statistiskt fakta som utförs på ett brett område, oavsett om det handlar om 

fysiska egenskaper eller beteende (Fukuyama, 2003:130). Med det menas att vissa 

beräkningar av den mänskliga fysiken kan göras med hjälp av övergripande statistiska 

mätningar på människor som sedan skall representera det typiska. Fukuyama tar upp längd 

som ett bra exempel på en fysisk egenskap som varierar beroende på olika faktorer påverkade 

av miljön och yttre omständigheter. Överlag är dock fler män längre än kvinnor. Utifrån dessa 

mätningar kan man alltså dra vissa generella slutsatser. 

Kritiken mot vad som skulle vara typiska drag för människan är nyttig, eftersom alla individer 

är olika, har olika traditioner och kultur beroende på var i världen man kommer ifrån. Det 

krävs grova generaliseringar med hjälp av statistiken för att ens kunna sätta in människans 

natur i ett fack som kan användas för att förstå oss själva och andra. 
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Det som i dagsläget är aktuellt om den mänskliga naturen är hur människan nu har mer 

intresse för vad den mänskliga naturen är, hur den skapas och vilken roll den har för oss just 

nu (Lundin, 1997:118). I dagsläget har vi vetenskap, kunskap och forskning som gör det 

möjligt för den vanliga (inte bara forskare och vetenskapsmän) människan att ta del av det vi 

inte kan men möjligtvis vill manipulera. Med intresset kan det uppstå en hel del frågor. 

Däribland finns forskarnas positiva och negativa reaktioner till människans deltagande, och 

inom forskningen; modifierandet av den mänskliga naturen. Även positiva och negativa 

reaktioner av vad den mänskliga naturen betyder för människan i dagsläget! 

En fråga som ständigt diskuteras är: var skall vi dra gränsen? Hur långt skall insikten få gå? 

När blir den mänskliga naturen en så pass stor del av vardagen att den ersätter det som inte är 

biologiskt? Till exempel om vårt kulturella arv, historia och litteratur skulle ersättas av biologi 

som då brytas ner och förklaras mer och mer som en del av kemiska och fysiska processer 

(Pinker, 2006:87).  

Människor med positiv inställning vill ifrågasätta varför det skulle vara negativt och förbjudet 

att tala om att den moderna människan idag har en mänsklig natur som är medfödd, och att 

den är en del av det moderna i människans natur. Oavsett vad vi försöker förhindra människan 

från att göra med sin mänskliga natur, kommer utforskandet av oss själva, våra gener och 

medvetande att ske och på så sätt även förändra hur vi ser på oss själva. Den mänskliga 

naturen kommer alltid att påverkas av människans intresse av den, oavsett om det är positivt 

eller negativt (Pinker, 2006:15). Jag kan tycka att det är överdrivet att beskriva den mänskliga 

naturen som något människan i dagsläget har total insikt i, då vi tydligen inte riktigt kan 

beskriva vad som skulle vara det typiska för mänskliga naturen utan att kategorisera och göra 

en felbedömning. Människan har dock en tendens att på individuell nivå observera och 

generalisera sina medmänniskors beteenden, och på så sätt få ett intryck av vad som skulle 

vara den aktuella bilden av vad som är den mänskliga naturen, normen och vad som kan vara 

det statistiskt korrekta för det som är människans natur. Är detta observerandet då en del av 

den mänskliga naturen? Är medvetandet och utforskandet av mänskliga naturen bara en del av 

det hela (Pinker, 2006:19)? 

Det finns fall där man har använt den mänskliga naturen som en förklaring till det normativa 

hos människan. Alltså att mänskliga naturen är något heligt som inte borde röras och att den 

representerar och förklarar hur du skall leva ditt liv (Habermas, 2003:2).  

I dagsläget används den mänskliga naturen inom en slags postmetafysisk tidsperiod, alltså ett 
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begrepp att allt kommer inifrån vilket gör att det är lätt att relatera begreppet till den 

mänskliga naturen, då vi idag har en större spridning på kunskapen om vad vi är och varför vi 

är som vi är (Pinker, 2006:1). I samtid med postmetafysiska tidsperioden kan jag tycka att 

tanken om den goda reduktionismen även dyker upp. Den goda reduktionismens syfte är att 

reducera ner antal kunskapsbaser för att föra olika vetenskaper och kunskapsfält närmre 

varandra och skapa en övergripande plattform som skall inkludera de flesta fält. Vissa vill 

med hjälp av den ökade kunskapen om människans insikt och förståelse för att allt kan 

komma inifrån även visa att den goda reduktionismen på ett sätt kan föra samman 

kunskapsfälten, och på ett annat sätt öka förståelsen med hjälp av både vetenskap och kultur. 

Men det betyder inte att alla anser att reduktionism är bra, utan detta kan även skapa 

problematik. Att reducera ner människan och allt hon är till ett enda övergripande 

kunskapsfält kan få negativa konsekvenser. Vi vet ännu inte riktigt vad dessa skulle bestå av 

(då detta ofta riktas mot den ökade utvecklingen av manipulationen av genetik och vår 

biologi) (Pinker, 2006:87). 

Sammanfattningsvis är alltså ”den mänskliga naturen” ett begrepp människan skapat för att 

beskriva egenskaper och beteenden som visar statistiska resultat på vad människan är överlag. 

Människan, gruppens och individens, insikt om den mänskliga naturen visar medvetenheten 

och engagemanget som människan har, oavsett om det är med positiv eller negativ inställning. 

Människor har i dagsläget insett vad mänsklig natur kan vara och vill då placera in oss själva 

och vår historia inom en slags ram som skall representera oss, det normala och naturliga. 

Inom ramen bör samhällen och individer passa in för att vara en del av det som representerar 

människan; det normativa och naturbaserade (Pinker, 2006:2). Idag, med vår medvetenhet om 

vår natur, finns det olika synsätt att bemöta den med, vilket skapar varierade definitioner av 

vad mänsklig natur är och betyder för människan. Därför är Fukuyamas engagemang i hur 

man tar fram det som skulle vara typiskt för människan viktig, för där vet vi alla att 

variationen av fysiska, psykiska och kulturella egenskaper varierar över hela världen. 

Utöver basen av det som skulle utgöra mänsklig natur (det övergripande och självklara hos 

människan) vill jag även ta upp mänskliga rättigheter. Det väl borde finnas en tydlig relation 

mellan mänskliga rättigheter och hur vi människor skapar en bild av vad som är och inte är 

okej att göra med vår mänskliga natur? Idag baseras mänskliga rättigheterna på de 

grundläggande behov människan har för att överleva och må bra. Fukuyama nämner James 

Watsons uttalande (uttalandet skedde på en konferens och som sedan publicerades 2000) om 

att mänskliga rättigheter kanske istället bör betraktas och benämnas som mänskliga behov 
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(Fukuyama, 2003:105). Relationen mellan de mest grundläggande behov människan har och 

den mänskliga naturen lyfter fram vad människan egentligen är i grunden, och hur kulturella 

influenser bara är ytterligare en nivå över det som vi skulle kalla för ”grundläggande”, det vill 

säga det som krävs för att människan skall överleva. Mänskliga rättigheter kan dock kritiseras 

med tanke på att man försöker utgå från en internationell norm och normalitet när mänskliga 

rättigheter skall appliceras på allt utöver västvärlden. Vad är egentligen den globala synen på 

”the good life”, och vad skulle vara ”det rätta” för alla människor i hela världen? Ingen har 

egentligen rätt till att göra någon till ett offer och själv spela den som räddar (Evans, 2005:37, 

42). Jag vill inte gå för djupt in på mänskliga rättigheter och dess relation med den mänskliga 

naturen, då det inte känns relevant för ämnet om människans syn på den mänskliga naturen i 

relation till gen- och molekylärforskningen. Dock kan jag tycka att det är viktigt att 

uppmärksamma den relationen som uppstår mellan människans behov och vad människan är 

utifrån den mänskliga naturen, då just gen- och biotekniken kan vara en bidragande faktor till 

hur människans syn förändras på vad som är naturligt och vad som möjligtvis är de mest 

grundläggande behoven. 

 

3.2. Kultur 

Kultur i det här sammanhanget är något som människan påverkar, skapar och ständigt 

förändrar. Alltså inte kultur som i kulturer i plural, som står för grupper och samhällen av 

människor. Kultur, i singular i detta sammanhang, handlar om allt som inte är den mänskliga 

naturen, det vill säga allt det som inte är biologiskt kopplat till människan. Vetenskap, 

samhälle, delad moral och traditioner, språk/kommunikation och religion är aspekter av 

mänsklig kultur. Jag har dock valt att dela upp dessa ämnen var för sig för att visa varje ämnes 

sida och för att få en mer övergripande infallsvinkel från varje del av vad kultur kan vara. 

Under rubriken ”kultur” kommer jag fokusera på vetenskap, samhälle och 

lingvistik/kommunikation, då vetenskapen är i fokus när det kommer till kulturs relation till 

både mänsklig natur och gen- och molekylärforskningen, samt samhälle och språk då det har 

en stor roll för människan och det informationsflöde som kommer från forskning och 

vetenskap och sedan når människan. 

Vetenskap, vilket i detta fall avser medicin och forskning inom just gen- och 

molekylärforskningen, har sin fokus i de biologiska modifieringar, både positiva och negativa, 

som människan kan göra på sig själv. Vetenskap kan vara till för att modifiera eller förbättra 
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människans liv, och därigenom är då kultur även en mänsklig skapelse som är till för att 

förbättra livet (Pinker, 2006:84). Forskaren och antropologen Franz Boas har uttalat sig om 

vad kultur är. Han har bland annat sagt att kultur är ett självständigt system av föreställningar 

och sedvänjor. Flera av Boas efterföljare, bland andra, påstår även att människans beteende 

bestäms av den kultur som påverkar för tillfället och att kultur är helt fristående från allt vad 

biologi är (Pinker, 2006:85). Påståendet att biologi är helt fristående från kultur stämmer till 

största del, då biologi och vetenskap om biologi är två helt olika saker. Biologi är kopplat till 

människans natur och vetenskapen om biologi är en konstruktion av människan som 

kategoriseras in i kultur. Det vi alla är medvetna om idag är att både bio- och genteknologi 

och forskning har blivit en del av människans vardag, nästan som en naturlig process i livet 

(Lundin, 1997:18). Människans biologi blir alltså modifierad av människans kulturella och 

vetenskapliga framsteg. Vetenskapen, precis som alla delar av människans kultur, består av 

teknologiska innovationer som människan har använt, och använder, för att göra livet bättre 

och lättare att leva. Det är inte på grund av slumpmässiga förhållanden människan skapar 

bland annat symboler och teknologi som uppskattas och är välanvända. 

Detta gäller även de sociala innovationer människan tillägnat sig själv. Steven Pinker 

beskriver detta som en hjälp till att förklara hur kulturella skillnader uppstår (Pinker, 

2006:83). Människans biologi blir via vetenskap och forskning till en del av de teknologiska 

innovationer människan använder för att förbättra livet. Allt eftersom vi går längre in i vår 

biologi genom vetenskap och tar reda på mer om oss själva (om vår genetik, hjärnan och 

reproduktion) ökar chansen att vi förändrar vår syn på oss själva. När vi väl förändrat vår syn 

har vi den tills nya innovationer inom biologin och kultur förändras (Pinker, 2006:15). 

Forskningen, det kulturella, kan alltså påverka synen på det naturligaste som finns för 

människan; vår kropp och dess konstruktion. Modifiering av gener tillhör på så sätt en av 

människans kulturella konstruktioner, istället för människans natur. Vetenskapen är ett 

redskap för att manipulera vår omgivning: skrämma, upplysa, vilseleda och så vidare (Pinker, 

2006:19f). Dessa kulturella konstruktioner, och kultur överlag, kan dock vara källan till att 

vårt släkte har överlevt, utvecklats och förökat sig som vi har gjort. Det är ett alternativt sätt 

att se på det istället för att ha en syn som är baserad på att det skulle vara slumpmässiga 

händelser som består av symboliska, kulturella konstruktioner. Det måste dock påpekas att 

alla kulturer världen över inte är den ena eller den andra sig lik. Trots att varje del av världen 

har någon slags kultur som består av ett kunskapsförråd, normer och regler måste man komma 

ihåg att detta är skilda kulturer, med totalt olika utveckling, ursprung och traditioner (Pinker, 
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2006:77). Människans relation till kunskap är stark då individer lätt gör vad som helst för att 

inta kunskap och information. Vetenskapen och forskningen kring gen- och 

molekylärtekniken är inte något som gått förbi människan. Det är vanligt att om en grupp 

människor utför en aktivitet, vill andra individer gärna ansluta sig för att ta del av den 

kunskap som delas inom gruppen, oavsett om det är något udda eller nytt. Kultur är visdom 

för människan båda individuellt och i grupp. Precis som Boas har sagt så används kultur, som 

består av symboler, traditioner och föreställningar, som ett instrument för att nå ett bättre liv 

(Pinker, 2006:39, 81-84). 

Eftersom människan utnyttjar kultur för att utvinna visdom, måste kultur ha en stor mening 

för människan. Hur avgörande är då den kulturella kopplingen till vetenskap inom biologi 

med människans trygghet i livet? Påverkar detta människans mening med livet?  

Pinker har skrivit om att människans kulturella egenskaper ofta har en bas i den biologiska. 

Kommunikation är något människan som djur på vår jord innehar som en biologisk egenskap. 

Vår kommunikation sträcker sig ut på en mer avancerad nivå än djurs. Kommunikation och 

möjligheten att tala ett språk är alltså en del av en biologisk mekanism som påverkas 

kulturellt. På så sätt utvecklar alla människor i världen sitt modersmål som då är den 

kulturella delen av kommunikation. Språket har, som många vet, en stor betydelse för 

människan. Troligtvis inte bara för att det är ett huvudverktyg för att kunna leva i ett samhälle 

och föra en avancerad kommunikation, utan även att det är en biologisk egenskap som gör oss 

överlägsna inom kommunikation i jämförelse med andra djur (Pinker, 2006:77). Till skillnad 

från andra djur gör kommunikation och själva språket att vi kan skapa en uppfattning om oss 

själva och allt runt om oss; en världs- och livsuppfattning (Habermas, 2003:10f). Den 

biologiska kopplingen till språket finns även tydligt kopplat i språket. Kroppen är en del av 

språket då uttryck som bland annat att ”använda huvudet” eller det engelska uttrycket ”break 

a leg” (det betyder i stort sett ”lycka till”) används i många språk. Det visar att det finns något 

fysiskt i lingvistik och kommunikation, det vill säga något fysiskt i samband med människans 

kulturella konstruktion (Pinker, 2006:28). Att kunna kommunicera är alltså en bidragande 

faktor till individens vilja att utvinna så mycket kunskap som möjligt och få känna en 

gemenskap till andra. Kulturens relation till biologin förstärks alltså via språk. 
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3.3. Relationen mellan mänsklig natur och kultur 

Det är tydligt att det finns en relation mellan den mänskliga naturen och människans kultur. 

Frågan är mer hur relationen utvecklats och vad den skapar för människan. All kunskap om 

vår genetik och biologi ger människan en möjlighet att få en insikt i naturens hemligheter 

(Lundin, 1997:118). Relationen mellan kunskapen och människans känslor blir verklighet när 

vetenskapen hjälper till med forskningsinformation. Idag ser vi hur bio- och genteknik allt 

mer går från att vara en kulturell skapelse till en naturlig process (det vill säga något som 

anses komma från det naturliga) för människan. En naturlig process som jämförs med 

egenskaper vi har via vår mänskliga natur. (Lundin, 1997:18). Finns det något specifikt i den 

mänskliga naturen som bidrar till relationens grund?  

Både Pinker och Lundin nämner i sina böcker att mycket tyder på att relationen uppstår på 

grund av en möjlig grundläggande faktor som finns hos människan som består av olika typer 

av naturliga mekanismer som samverkar med kulturella fenomen. En grundläggande 

mekanism är till exempel att kunna tala; språkmöjligheten. Språket är en mekanism som 

påverkas kulturellt och förvandlas till det som blir modersmål för människor världen över. 

Alltså är basen till vad kultur är inte endast skapad av yttre påverkan, utan har ett samband 

med just dessa naturliga mekanismer som finns i grund och botten hos människan. Livet 

skulle alltså kunna förklaras i mekaniska termer. Teorin om att allt i livet som människan gör 

skulle baseras på mekanismer som finns inuti oss alla kan ifrågasättas, eftersom människan 

som en typ av maskin inte låter logiskt då vi har känslor och egna tankar (Lundin, 1997:25ff, 

77). När människan ser gen- och biotekniken som en naturlig process, en del av vår mänskliga 

natur, samt att vi styrs av mekanismer långt inne som har en koppling till den mänskliga 

naturen och på så sätt styr oss, blir cirkeln komplett och människan får en insikt av att det 

gen- och biotekniken gör är att modifiera våra mekanismer som är hela våra liv. Eftersom allt 

är baserat på mekanismer blir allt det vi är och vet om (känslor, fysiska och psykiska 

sjukdomar, naturen) och alla sociala konstruktioner något påhittat (Pinker, 2006:23f). Dessa 

påhitt skulle då vara formade av inre, naturliga mekanismer. Men med teknik, så som 

genetiska modifieringar på framtida barn, gör att vi har en viss kontroll över detta, eller? 

Relationen mellan kultur och mänsklig natur kan skapa ett utbyte av positioner: det kulturella 

blir det naturliga, eller att det naturliga då blir det ovanliga (Lundin, 1997:17). Det som jag tar 

upp här ovan, om mekanismer, relationen mellan det inre, naturliga i människan och de 

kulturella konstruktioner vi har är möjligtvis ett bevis på hur människan spekulerar om att det 

kulturella har en starkare relation till människans natur än vad vi tidigare trott. Det ökade 
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bandet, och möjliga förväxlingen, mellan kultur och natur ser vi i samband med att människan 

med olika känslor engagerar sig i det som den moderna tekniken kan bidra med till den 

mänskliga släktet. 

En annan typ av konsekvens som uppstått av relationen mellan kultur och människans natur är 

den diskussion som sker mellan de vetenskaper som säger sig tillhöra det som representerar 

människans kultur och de som representerar människans biologi. Humanister anser att den 

mänskliga kultur och historia vi har grundas i människans inre, men detta har fått kritik då det 

som grundas i det inre, i mänskliga psykologin, lika gärna kan kopplas samman med genetisk 

och neurotisk vetenskap, evolutionsbiologi och annan typ av informationsbehandlingssystem. 

Det vill säga vissa forskare inom naturvetenskapliga ämnen vill föra ihop den mänskliga 

psykologin med sina vetenskaper för att skapa ett slags tvärvetenskapligt samarbete. Forskare 

inom humaniora och samhälle anser att detta är ett negativt övertagande av något som bör 

vara i en kategori för sig självt. Samarbetet med gen- och biotekniken har alltså inget att göra 

med de humanistiska och psykologiska forskningsområden vi har i dagsläget (Pinker, 

2006:87f). 
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4. Människans etik och moral samt rättigheter och skyldigheter 

4.1. Etik och moral 

Oavsett om människan har en negativ eller positiv syn på den mänskliga naturen och dess 

relation till kultur, är synen baserad på moral och etik.  Personligen ser jag moral och etik i 

alla situationer, oavsett om det handlar om vardagsrutiner som att bemöta människor, eller 

mer avancerade situationer som kräver användning av regler utifrån bestämd moral och etik. I 

det här sammanhanget är moral och etik inget undantag, utan snarare basen för människans 

syn på modifiering av något naturligt som människans genetiska uppsättning. Jag vill här 

presentera hur moral och etik styr samt inte styr människans syn på gen- och 

molekylärforskningen. 

Det finns två utgångspunkter som människan använder sig av då det kommer till hur deras syn 

är på forskningen utifrån moraliskt och etiskt perspektiv. Det första är en stor medvetenhet om 

vad forskningen är, och även stor medvetenhet av vad vi var innan forskningen och hur det 

har utvecklats. Det andra sättet att bemöta forskningen är med en redan förändrad syn, att ha 

en moralisk inställning där vetenskapens influenser redan är del av den moral som finns. Det 

vill säga, möjligtvis en del av det som vi skulle se som naturligt. 

Det första sättet att bemöta forskningen med är troligtvis det första man kopplar moralisering 

av ämnet till i början. Det vill säga det klassiska sättet att moralisera vetenskapliga framsteg; 

kritisera, jämföra med dåtid och även försöka bevisa att framtida förändringar till största del 

är negativa konsekvenser. Därför vill jag först tala om just denna infallsvinkel och hur det 

påverkar människans individuella och kollektiva syn på gen- och molekylärforskningen. 

Lundin skriver om att det finns en kulturell inställning att den genetiska modifieringen 

kommer att eliminera det som skulle vara den ”äkta”, genetiska familjen. Eftersom familj och 

social struktur bildar det traditionella samhället vi har idag i västvärlden tror många att de 

modifieringar som görs påverkar chansen att ett samhälle går under (Lundin, 1997:44). Den 

som skulle vara den ”äkta” och korrekta familj- och samhällskonstruktionen är troligtvis 

baserat vad Habermas vill kalla ”the good life”. ”The good life” är skapat utifrån att samhället 

både är etiskt och politiskt perfekt och att allt i samhället skapar en harmonisk helhet. 

Människor med ett starkt moraliskt motstånd kan finna att samhället i dagsläget förändras för 

snabbt, och att ”the good life” har kortare livstid, därmed kommer det som en gång varit 

idealet för människans samhällsuppbyggnad att försvinna i takt med gen- och 
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molekylärforskningens framsteg i västvärldens samhälle. Dock skriver Habermas om att ”The 

good life” skulle vara på väg att utvecklas mot någonting nytt; en offentlig diskussion där 

kultur, inte natur, är den dominerande faktorn till hur samhällsstrukturen skall se ut 

(Habermas, 2003:2f, 15).   

Vad är det som utlöser att vissa människor gör motstånd mot vetenskapen? Har 

föreställningen om att människan är mer kapabel till att göra ont istället för gott något med 

saken att göra (Pinker, 2006:8)? Det moraliska motstånd som uppstår visar att människan har 

börjat fundera på vad som är i riskzonen. Vad är egentligen moraliskt rätt och vad är det vi 

offrar för vetenskapens framgång? Var drar människan gränsen för vad som är relevant för 

medicin och vad som kan förbättra människans egenskaper och manipulera det som vi föds 

till (Habermas, 2003:17)? Habermas skriver om att samhället moderniseras och ett slags 

avvänjande av traditioner sker i samhället, då den hjälpande delen (till exempel bota 

sjukdomar och hjälp vid barnlöshet) av vetenskapens och teknologins framsteg accepteras och 

gör stora framsteg. Habermas nämner att mycket av människans moral är applicerad på 

traditioner, och när traditioner försvinner måste människan applicera sin moral någonstans, då 

ofta på sig själv, sin identitet och den form av ”liv” som vi har inombords (Habermas, 2003: 

25). Rädslan uppstår när människan inser att uppfattningar om vad som är kulturellt korrekt 

förändras, att människan kan modifiera något som inte har någon vilja, och utifrån det 

fokusera på individens behov och hur individen skall få en del i den sociala gemenskap som 

skapas i samhället på grund av kulturella normer (Habermas, 2003:25f). Exempel på moral 

som har fokus på individen och förståelsen mellan människor är Kants moralprinciper och 

filosofi.  Moralen finns i stort sett i människans vilja, och principen av vad människan som 

individ vill. Den goda viljan att utföra en handling skall vara naturlig och på så sätt är det 

moral som ligger inne i individens vilja och val (Habermas, 2003:17). 

Problematiken ligger även i att västvärldens normer som skall representera något universellt. 

De kulturella framsteg som uppstår skall alltså vara likgiltiga för skillnader mellan alla 

individer och deras livssituation. Skeptiska människor ser detta som att vetenskapens framsteg 

har en större betydelse för individens framsteg än det kollektiva, framtida ödet. Uppfattningar 

av vad moral är varierar beroende på var i världen man befinner sig (Habermas, 2003:46, 56; 

Radin, 1927:138ff). 

Habermas skriver att människor med starkt moraliskt motstånd kritiserar inte endast de 

sociala konsekvenser som kan uppstå, utan även själva vetenskapens direkta påverkan på 
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embryos och den biologiska process som sker vid modifiering. Att modifiera ett embryo, 

starten till vad som kan bli en människa med personlighet, en individ, kan ses som ett 

användande av embryot för att försöka förändra människans etik och moral om vad som är 

rätt och fel inom människans syn på skapelse och destruktion. Mycket handlar om att vi 

människor väljer att ta den biologiska evolutionen i våra egna händer (Habermas, 2003:21). 

Vetenskapens förmåga att skapa och förstöra liv upprör många människor. Vissa upprörda 

människor påstår att detta skulle rubba människans moraliska syn på liv och död (Habermas, 

2003:20f). Modifieringen av människans första stadie, det vill säga genetik och utvecklande, 

gör många människor oroliga då gränsen mellan vad som görs i medicinskt syfte, eller vad 

som görs för forskningens skull suddas ut. Är den genetiska forskningens syfte att hjälpa 

befintliga människor eller att förändra framtida individer som föds in i världen? Rädslan, som 

moralisterna har, är den att med tid kommer den övergripande moralen om liv och död, rätt 

och fel samt människans ursprung att förändras åt ett håll där både moralen och etiken rörande 

människans biologi kommer att utesluta den mänskliga naturen, och en övergripande kulturell 

inställning av vad som är biologiskt korrekt kommer att dominera. Med den rädslan följer 

även tanken om hur människan skall kunna behålla någon slags moral om det mänskliga livet, 

och hur man bör komma ihåg att skilja på evolutionens och naturens skapelse samt det vi 

skapar, för skillnaden avgör den mänskliga moralen (Habermas, 2003:26ff). 

Habermas skriver även att människor med ovanstående moral oftast kan verka stå mot 

vetenskaplig utveckling och den moderna människans frihet. Ofta handlar moralen om att 

modifieringen skapar problem som påverkar den etiska självförståelsen av människan i helhet 

(Habermas, 2003:15). Det finns människor som inte gör ett större moraliskt motstånd men 

fortfarande behåller en ståndpunkt där moral och etik har stor roll (Habermas, 2003:25). Vi är 

alla medvetna om att gränsen mellan vår naturliga biologi och kulturella vetenskap börjat 

suddas ut, därför ser vissa chansen att skapa en förståelse, att acceptera och att respektera 

människans utveckling för vad den är och alltid har varit.  Den vetenskapliga utvecklingen av 

genetik och molekylärforskningen och kunskapen om människans biologi bör ses som en 

chans att möta framtiden med en positiv etisk och moralisk syn. Nu finns tillfället att skapa en 

förståelse för utvecklingen och på så sätt kunna hantera framtidens biologiska utveckling på 

ett bättre sätt (Habermas, 2003:20f). Med den ökade förståelsen och acceptansen hos den 

allmänna människan för utvecklingen inom gen- och molekylärforskningen bör även 

acceptansen för den individuellas val inom sin biologi öka, och då även förändra vår moral 

om vad för normer vi bör döma var och en utifrån, då det är viktigt att se den individuellas 
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behov; det som är bäst för var och en. Människan kommer därmed även acceptera samt inte se 

större skillnad på vad som skulle vara skapat i ett laboratorium och vad som är skapat naturlig 

väg. Om en moral med total acceptans av gen- och molekylärforskningens utveckling uppstår, 

utvecklas även människans allmänna moral inom att acceptera alla variationer inom 

mänskligheten (Habermas, 2003:3, 22). Det vill säga att den ökade medvetenheten om den 

biologiska utvecklingen även kommer att påverka den acceptans det finns kring vetenskapen, 

då människor gärna ser möjligheter istället för negativa konsekvenser. Den utvecklade 

vetenskapen ses som frihet för människan som endast då ser förbättrad hälsa, ökad livslängd 

och att livet i allmänhet kommer att förbättras (Habermas, 2003:24). 

Kan det då vara så att den nya moralen om den mänskliga biologin är anpassad efter den 

snabbt växande vetenskapen?  Människan är i dag beroende av den utveckling som sker inom 

medicin samt ekonomin. Människans moraliska vändning sker i samband med att vi lägger 

just den biologiska evolutionen i våra egna händer. På så sätt försvagas våra tidigare 

moraliska begränsningar i samband med gen- och bioteknikens inverkan på det vi idag 

prioriterar, det vill säga medicin och pengar (den västerländska ekonomin) (Habermas, 

2003:21). 

Oavsett vilket parti man tar i diskussionen ”rätt eller fel” kommer säkerligen tankar upp om 

vad som avgör vad som skulle vara ”rätt” och vad som skulle vara ”fel”. Bör man acceptera 

att tillåta vetenskapen modifiera människans biologi? Varför bör man inte låta vetenskapen 

göra det? Bör vi bli vana vid modifieringar? Varför skulle vi bli vana med det? Frågorna är 

många och svaren olika och varje individ har svar att ge (Habermas, 2003:22ff, 53). Något 

dock kan konstateras är att människan alltid kommer att ha känslor, moral och etik inblandat i 

alla livsförändrande val som sker i framtiden. Många tänker då att vi kanske bör acceptera 

våra öden om att framtidens människor kommer att modifiera sig själva och att detta är en del 

av vad människan är och kommer vara (Fukuyama, 2003:6; Wilson, 1975:409ff). 

 

4.2. Identitet 

Jag vill kort utveckla hur individen påverkas i samband med den etik och moral som finns 

riktad mot gen- och molekylärforskningen. Vad har människan som individ för roll i det stora 

hela? Ofta läggs fokus på samhällets allmänna tankar och moraliska ställningstagande. Därför 

vill jag lägga fokus på individen och speciellt vad individens identitet utsätts för och går 
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igenom ur en moralistisk synvinkel. Jag utgår från att det finns en kroppslig och en mental 

identitet vilket båda känns väldigt relevanta i detta sammanhang. Jag tänkte börja med att gå 

igenom den mest grundläggande identiteten; den fysiska. 

I samband med forskningen som sker om människans biologi, oavsett om det gäller 

genetikmodifikationer, kloning eller konstgjord befruktning har människans kropp en 

huvudroll. Lundin skriver om att kroppen är människans huvudverktyg i livet och vi 

moraliserar allt som har med nytt, annorlunda eller förändrande när det kommer till det 

verktyget. Moralen skapas troligtvis av rädslan för fragmentisering av vår kropp. Kroppen blir 

ett slags medialiserat verktyg, som sedan blir identitetslöst just på grund av 

fragmentiseringen. Kroppen har en stor roll för vår identitet och när vi utnyttjar den, tänjer 

gränserna kan en identitetslöshet uppstå, enligt den moral vi har om vår kropp som en del av 

vår identitet (Lundin, 1997:99).  

Vi har tydligt markerat, speciellt i Europa, att vi skall förebygga alla slags praktiker som har 

målet att på något sätt välja ut vissa typer av människor.  Detta enligt artikel 3 i ”The 

European Basic Rights”. Att människans fysiska och psykiska egenskaper inte skall sorteras 

in i prioriteter eller på något sätt väljas ut utifrån vissa kriterier (Habermas, 2003:15).  

Identitetens relation med den fysiska kroppen påverkas troligtvis väldigt mycket vid en 

manipulation av generna. Rädslan att bli förvirrad över sin identitet ökar med medvetandet av 

möjligheterna kring modifieringen av vår genetiska uppsättning (mer om det under rubriken 

rättigheter hos individen; den modifierade). Människans moraliska rädsla har varit den rädsla 

som byggts upp om släktets biologi och vad som är det naturliga inom den.  

Kanske kan den vetenskap vi har idag, som ofta har fokus på individen, skapa en positiv 

utveckling för vårt släkte kring vår kunskap om individualismen och dess fördelar (Habermas, 

2003:29)? Habermas skriver om de tankar som finns om att det är lättare att acceptera ett arv 

som är genetiskt manipulerat om man försöker förstå att den personliga identiteten inte alls 

har med den biologiska delen i människans liv. Det vill säga att den mentala identiteten 

människan innehar har större betydelse än den genetiska massa vi bär i våra fysiska kroppar 

(Habermas, 2003:27). Kanske har den mentala identiteten större roll inom gen- och 

molekylärforskningens utveckling än den fysiska? 

Den mentala identitet människan skapar har både biologiska och kulturella faktorer som 

bidrar till vilken utformning varje individs identitet kommer att ha. Den mänskliga naturen 

har idag störst betydelse för individen, inte för gruppen vilket man anser var aktuellt förr, 
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innan vetenskapen tagit större grepp om den mänskliga naturen. Idag handlar mycket om 

förstapersonsperspektivet. Fokus ligger ofta på vad som är bäst för mig, och problem som 

berör ”oss”, eller det som är ”vi”, får en annan betydelse för människan. Nu talar vi mer om 

hur vi skall vara unika, hitta oss själva, vad vi vill vara. Identitet handlar idag om ”jag”, inte 

”vi”. Att skapa en egen uppfattning om vad som egentligen är ”the good life” för människan 

(Habermas, 2003:3). Det handlar om en kulturell utveckling där vi i vår västerländska 

samhällsstruktur fokuserar allt mer på vad vi som individer vill uppnå i livet, inte som ett 

samhälle, som familj eller som grupp. Människan satsar på karriär, framgång och 

självständighet. Det naturliga idag är att vara individuell och självständig, oavsett om det är 

en del av den mänskliga naturen eller en kulturell influens är det vi troligtvis idag möter hos 

den vanliga, västerländska människan. Den självständiga, unika och självgående individen har 

dock fortfarande en stor koppling till sina medmänniskor då vi ofta undrar hur folk ser en 

samt hur man vill att folk skall se en. Ofta vill människan vara sitt bästa och denna förstärkta 

individualisering samt självständighet kan möjligtvis vara en faktor till den ökade acceptansen 

av biologiska modifikationer som då kan bidra till en ökad livskvalité för just individen 

(Habermas, 2003:7).  

Frågan är då vad gen- och molekylärteknik har för inverkan på vår denna självständiga 

identitet. Forskningens påverkan kan kännas som ett utlämnande åt tekniken, eller möjligtvis 

en personlig reflektion av vad för positiv vinst människan som ensam individ kan vinna 

(Lundin, 1997:100). Oavsett hur forskningen påverkar kan människans individualism och 

framgångstänk leda till att var och en lättare accepterar förändringar (positiva eller negativa) 

på ett sätt som kan liknas med förnekelse. Habermas skriver om att människan är medveten 

om sin vilja att stå emot, få rättvisa, eller göra det som i grunden är rätt i deras mänskliga 

natur. Människan vet överlag hur negativa konsekvenser skapas, men i vissa fall uppstår 

förnekelse som går emot vår egentliga vilja om vad vi egentligen anser är rätt och fel. Nya 

formationer av vad vi anser är normalt och en del av vardagen förändras, i detta fall kan 

förnekelsen till exempel skapa det som kan bli en framtida norm på grund av genetisk 

modifikation (Habermas, 2003:8).  

Detta är nu endast spekulationer utifrån att genetisk modifiering av framtida människor 

kommer förändra människan negativt, men samtidigt visar medvetenhet och förnekelse även 

hur människan accepterar något som går mot deras vilja på grund av att de inte vill veta av 

problematiken, vilket jag vill benämna som någon slags ”självförnekelse”. Den förnekelse 
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som uppstår kan möjligtvis ha grunden i att människan har en osäkerhet på det man som 

ensam individ inte har någon större kunskap om (Lundin, 1997:106).  

Den individuella, självständiga människan baserar sin värld- och livsbild på pluralism; en 

slags uppdelning av olika möjligheter, inte bara den monistiska bilden av vad människan som 

helhet bör skapa och uppleva. De individuella livsstilar som uppstår med den nya pluralistiska 

insikten gör att den individuella livstilen i samband med vetenskapliga förändringar sprider 

sig, och är då i stort sett inte endast ett västerländskt fenomen längre, utan kunskapen om 

individuell förbättring med hjälp av biologiska modifieringar kan troligtvis bli något globalt i 

framtiden(Habermas, 2003:2). Den mentala identitetens roll inom den individuella livsstilen 

och pluralismen kan alltså påverka vår acceptans av den vetenskapliga utvecklingen inom 

människans biologi. 

 

4.3. Rättigheter hos individen; den modifierade 

Om vi i framtiden ser ett ökat antal människor som väljer att utnyttja teknikens framgång och 

ta steget längre än att endast utföra en konstgjord befruktning (som inte alls påverkar barnet i 

fråga mer än att det i tidigt stadie som embryo blivit skapad med hjälp av ett laboratorium) 

utan nu ser möjligheten i vetenskapen och vill anpassa sitt framtida barn utifrån eventuella 

normer, önskemål eller andra kriterier som finns i föräldrarnas åtanke har vi då en viktig, 

framtida diskussion som påverkar generationer framåt: hur kommer den modifierade 

individen att påverkas i sitt liv? Vad finns det för tankar som kan uppstå och hur kommer 

föräldrar som gjort detta val att hantera detta? I detta avsnitt vill jag lägga fokus på de 

rättigheter den modifierade kan komma att ha genom hela sitt liv. 

Vi vet idag att de genmodifieringar vi kommer ha möjlighet att utföra på ett embryo kommer 

att avse prevention av ärftliga sjukdomar som till exempel diabetes. Men, tekniken kommer 

då även att skapa möjligheten till att ändra genetiken med något slags elitistiskt tänk om vad 

som är det bästa inom samhället; högre IQ, atletisk fysik, en viss längd och så vidare. De 

egenskaper föräldrarna tar bort eller lägger till på sitt framtida barn påverkar även deras barns 

barn. Förändringarna är ärftliga och påverkar alltså generationer framåt. Det är en konstant 

förändring. Precis som William Godwin nämner i sin bok ”Enquiry concerning political 

justice, and its influence on morals and happiness” (1798), kan barn ses som ett råmaterial 

som läggs i våra händer. Detta kan även liknas vid ett tomt, vitt ark (Pinker, 2006:29; 
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Godwin, 1798:47). Författaren och filosofen Jean-Jacques Rousseau har även uttalat sig om 

att barn är som ädla vildar, som kan formas från början in till något önskvärt (Pinker, 

2006:393). Kanske är det den synen människan har på det embryo som skapas. Att med hjälp 

av deras önskade modifikationer kan barnet formas likväl som då det formas på grund av 

miljöfaktorer under uppväxten. Oavsett vad anser jag att barnet utnyttjas som ett ”tomt, vitt 

papper” redan innan barnet ens blivit ett barn, och på så sätt är analogin ganska korrekt. 

Föräldrarna till det ofödda barnet lägger arv mot miljö, vilket i likhet är människans natur mot 

kultur (Pinker, 2006:384). Den huvudsakliga problematiken som kan uppstå är den acceptans 

av sig själv som den modifierade måste ha för att inga framtida personliga bekymmer skall 

uppstå. När du som modifierad får reda på att dina föräldrar ändrat din DNA, gett dig en 

annan arvsmassa måste du ta till dig detta som något positivt, utan att kritisera varken dina 

föräldrars val eller vem du egentligen är. Är detta en möjlighet behövs ingen kritik mot 

genmodifieringen, men eftersom alla individer är olika tror jag att det kommer uppstå fall där 

identitetsförvirring kommer att uppstå på grund av medvetandet om att vissa av ens 

egenskaper är anpassade efter ens föräldrars dåtida önskemål om sitt barns framtida 

förutsättningar. Problematiken av identitetsförvirring kan inte tas tag i förrän det dyker upp ett 

konkret exempel där en genmodifierad människa existerar med liknande tankar om sig själv 

och sin identitet, men oavsett vad, är det en kritik jag anser bör tas upp för framtidens barn 

samt föräldrarnas ansvar för att göra vissa specifika val som inte bara berör dem, utan deras 

framtida barn (Habermas, 2003:54f). Det som bör lyftas fram är att individen bör kunna förstå 

vad som är ”jag själv”, att ha rätten till att vara sig själv, oavsett om det är utifrån anpassad 

genetik eller ärftlig genetik (Habermas, 2003:15). 

Om tekniken kommer att överanvändas får framtiden avgöra, men precis som Jürgen 

Habermas har nämnt i sin bok, kan ett legalt skydd för rättigheten hos individen att inte bli 

modifieras införas. Att få behålla sitt genetiska arv utan några genetiska ändringar. Det är inte 

endast Habaneras som tänkt den tanken inför framtiden, utan även ”the Parliamentary 

Assembly of the European Council” har gett det som ett lagförslag (Habermas, 2003:27). 

 

4.4. Skyldigheter hos individen; föräldern 

Från att ha presenterat de tankar och rättigheter en genmodifierad individ bör ha, till att nu 

lyfta fram vad en förälder kan ha för eventuella skyldigheter samt även hur det i övrigt kan 
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påverka en förälder. Jag vill även ta upp ämnen som möjligtvis bör beröras innan man 

genomgår något som en extra påverkan på ens framtida barn innan det ens uppstått. 

Min första tanke är att föräldrar har den psykiska kopplingen till sitt barn oavsett om barnet är 

biologiskt, genetiskt modifierat eller inte alls biologiskt kopplat till föräldrarna. Det handlar 

om ett mentalt föräldraskap, där även det sociala föräldraskapet är det som är relevant. Det är 

föräldern som bestämmer om barnet är deras eller inte, oavsett biologisk eller social härkomst 

(Habermas, 2003:17). När jag i detta fall talar om genmodifierade embryos, talar jag 

övergripande om ett ägg från ena föräldern och en spermie från den andra, som sedan skapar 

ett embryo tillsammans. Därför talar jag automatiskt om en biologisk avkomma till 

föräldrarna. Dock vet vi att i detta fall vill föräldrarna på ett eller annat sätt styra den naturliga 

processen genom att i förtid, innan barnet placeras i modern, kunna använda sig av genteknik 

för att utföra vissa modifikationer på det embryo som skapats av deras kroppar. Kvinnans 

kropp blir sedan det naturliga verktyg som låter barnet växa och gå från att vara ett embryo, 

till ett foster och sedan till en bebis.  

Frågan är hur detta påverkar kvinnan och hennes könsroll och identitet? Det är ett faktum att 

graviditeten påverkar kvinnan fysiskt och känslomässigt. I dagsläget är det inte aktuellt med 

genmodifiering för allmänheten, men vi har fosterdiagnostik, vilket är ett vetenskapligt 

verktyg för föräldrarna. Idag kan du via fosterdiagnostik ta reda på eventuella sjukdomar och 

diagnoser som visas i så pass tidigt stadie att föräldrar kan välja abort om barnets egenskaper 

inte är önskat. Där bland finns diagnosen Downs Syndrom som ett exempel på en egenskap 

som kan visas genom fosterdiagnostik. Föräldrar, i vissa delar av världen, har rättigheten till 

att veta om barnet har Downs Syndrom, och på så sätt får välja abort som ett alternativ till att 

låta barnet leva (Lundin, 1997:113). Lundin har skrivit om att kvinnans roll i dessa situationer 

(både genmanipulation och det som faktiskt är aktuellt; fosterdiagnostik) är stor. Kvinnan 

skall alltid ha rätt till att bestämma över sin kropp, men ofta kritiseras det över hur mycket rätt 

kvinnan och den andra föräldern har till det barn som eventuellt skall uppstå. Ett barn skall 

växa och vara en del av henne i 9 månader, vilket påverkar henne på fysiska och psykiska 

nivåer. Det är ett val hon och hennes partner måste ta (Lundin, 1997:49f). Föräldrar idag har 

lika mycket kunskap om gen- och molekylärforskningen och hur det påverkar människan som 

vilken annan vanlig människa som helst. Det kan även skapa en osäkerhet om vad som 

egentligen sker, vad som är naturligt och vad som är rätt och fel. Frågan är hur föräldrar skall 

bemöta denna utveckling. Är det en slags påtvingad vetenskap på människans kropp, eller är 

det helt förstått vad det är, och genuint frivilligt? Med låg kunskap om den vetenskapliga 
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utvecklingen men samtidigt en positiv inställning mot framgång, förbättring för individen 

(vilket jag talade om innan) kan det bli svårt att tyda vad som egentligen är bäst för 

människan och vad som egentligen är hans/hennes egentliga vilja (Lundin, 1997:105; 

Habermas, 2003:54). 

Oavsett hur gen- och molekylärforskningens framsteg skulle påverka framtida föräldrar 

kommer det troligtvis alltid finnas folk som är nyfikna eller helt enkelt inställda på att det är 

vad de vill för sina framtida barn. Vad är föräldrarnas ansvar, och hur kopplar vi deras roll 

inom forskningen till den mänskliga naturen? Mycket handlar om den valmöjligheten 

föräldrar får då vetenskap om förbättring utifrån våra kulturella normer presenteras. Jag har 

tidigare nämnt människans nya tänk om individualism och självständighet. Hur viktigt det är 

för människan att uppnå vissa mål, att bli bättre, vara självständig och ha ett individuellt liv. 

Nya reproduktionstekniker är då endast ett verktyg till den individuella utveckling många vill 

uppnå. I samband med den moderna synen på individens framgång blir då tekniken 

accepterad och ses som en del av människans moraliska ansvar, även fast det görs visst 

motstånd från delar av samhället (Habermas, 2003:20, 27). I viss mån handlar det om att 

utnyttja människans liv och den mänskliga naturen för att kunna utveckla och stödja de 

valmöjligheter föräldrar skall kunna ha om sitt framtida barn. Valmöjligheter som finns lika 

mycket i genmodifieringar, embryodiagnostik samt i fosterdiagnostik (Habermas, 2003:17ff). 

Jag vill avsluta avsnittet med ett citat som berör föräldraskap i koppling med moral och 

mänskliga naturen. Citatet är taget ur Jürgen Habermas bok Future of human nature (2003): 

“Would this situation change significantly if we expanded the scenario of the embryo’s 

objectification in favor of the adult’s self-objectifying correction of her own genome?  …the 

consequences show that the breadth of biotechnological interventions raises moral questions 

that are not simply difficult in the familiar sense but are of an altogether different kind.” 

(Habermas, 2003:13f) 
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5. Guds vilja eller individuell moral?  

Jag har lite löst nämnt eventuella positioner, för eller emot, som man kan ta när det kommer 

till den allmänna diskussionen om gen- och molekylärforskningen och dess eventuella 

framgång och påverkan på vår biologi. Detta kapitel skall representera människor som är 

”för” och ”emot” gen- och molekylärforskningen. Den kategori som skulle vara ”för” är given 

(forskare, läkare och vissa delar av allmänheten som är engagerade) och syftet med denna 

uppsats är att belysa vad gen- och molekylärforskningen, det vill säga forskning utförd av 

positivt inställda människor, påverkar människans syn på sin egen natur.  

Men, upprepade gånger har jag både läst, hört debatter och sett ett stort engagemang ifrån 

religiösa rörelser som till exempel kyrkor, församlingar, sekter, individuella uttalanden ur 

religiöst perspektiv och så vidare. Därför anser jag att detta är en viktig synvinkel jag bör ta 

in, då det handlar om en väldigt tydlig kulturell påverkan på vetenskapen riktad mot vår 

mänskliga natur. Det finns även sekulära människor som inte nämner sitt motstånd i någon 

slags religiös form, utan då kanske endast med utgångspunkt från sig själv, sin biologi och sin 

moral. Människan som med egna ögon analyserar sin egen mänskliga natur. 

Religiöst motstånd är ett kulturellt baserat motstånd, där svaren om vad som gör att 

forskningen är fel hittas bland ord från Gud och religionsbaserad fakta (nu i detta fall talar vi 

om religion som existerar i huvudsak i västvärlden där forskningen har nått flest personer). 

Habermas skriver om etikens och moralens grund i den mänskliga traditionen. Traditioner kan 

bland annat inkludera religion, och därav hänvisar många motståndare till att den moral och 

etik vi idag känner oss trygga i och söker förståelse från, är baserat på religionens budskap 

(Habermas, 2003:3). All rättvisa skulle då finnas i den moral och etik vi är vana vid idag. 

Filosofen Søren Kierkegaard nämns upprepade gången i Habermas bok (2003). Kierkegaards 

tankar om etik i relation med Gud menar ofta på att människans etik samt förståelse för livet 

och existensen endast kan vara stabilt med hjälp av Gud. Han påstår även att människans 

natur och biologi är något vi inte kan kontrollera eller använda Gud för att modifiera. Det är 

bortom vår kunskap och vårt medvetande. Därför är det inget vi skall engagera oss i då 

traditionen religion har en sådan stor del i vår etik och moral (Habermas, 2003:5ff).  

Det argument som Kierkegaard tar upp är att människans natur är inget vi kan komma åt, utan 

det är upp till Gud. Argumentet kan kopplas till vad som egentligen skulle gå mot Guds vilja 

utifrån ett religiöst motståndsperspektiv. Mycket av det Habermas inkluderar i sin text från 
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Kierkegaards uttalanden pekar fortfarande på traditioner och hur det var ”förr”. Till exempel 

att man förr hade religion som en bas för alla åsikter man hade, där bland människans natur. 

Det traditionella säger: mannen plus kvinnan skapar liv (Pinker, 2006:19f). Religion som en 

tradition och som en del av människans bas till moral och etik gör även att jag måste ta upp 

vad som inom religiösa sammanhang skulle benämnas som ”synd”, eller som skuld i andra 

sammanhang. I relation till människans nuvarande höga kunskap om vår egen biologi kan vi 

ofta förneka det vi inom religion skulle benämna som ”synder”. Denna förnekelse uppskattas 

inte av religiöst engagerade människor som gör motstånd mot forskningen, utan dessa 

orättvisor skapade av genetisk kunskap måste erkännas som synder. Ett medvetande om 

synden måste då skapas hos religiösa människor för att inte förlora sin religion, och för att få 

en bättre kunskap om människans natur och den moral och etik som måste erkännas, för att 

undvika synder (Habermas, 2003:8; Fukuyama, 2003:7ff; Geertz, 2008:65f). Vår medvetenhet 

om oss själva, vår natur, det vi kan förstöra eller rädda samt de synder vi skapar kan endast 

erkännas och bli verkliga när vi är i närhet med Gud. Moralen och etiken skulle då endast vara 

verklig i samband med religion (en kulturell kreation) (Habermas, 2003:9). 

Habermas har skrivit om att vissa människor idag har en modern livsuppfattning baserad på 

kultur i kombination med ett slags postreligiöst perspektiv. De religiösa motståndarna med en 

modern insikt i forskningen kan bidra med deras vetenskapliga kunskaper och på så sätt stödja 

argumentet att människan försöker ta den biologiska evolutionen i våra egna händer, att 

människan försöker spela Gud och vara en del av evolutionen (Habermas, 2003:11, 21). Den 

moderna, postreligiösa människan som gör motstånd mot forskningens framsteg kan även 

komma med argument om vad den mänskliga naturen har för betydelse för spädbarnet, det 

ofödda barnet och det som vi idag har möjligheten att manipulera; den genetiska 

uppsättningen i ett embryo. Eftersom forskningen berör den mänskliga naturen finns det 

argument om hur människans influenser på det ofödda barnet är att leka Gud, och att det 

fortfarande är bortom vår kunskap. Det jag ser är rädsla för vad som kan ske som uppstår i 

den religiösa motståndarens tankar när forskningen tar steget in i vad de religiösa 

motståndarna ser som Guds ansvarsområde. I det moderna postreligiösa synsättet ses ändå 

spädbarnet som onåbart för oss att manipulera. Barnet är Guds skapelse och att människan 

med hjälp av bioteknik försöker nå det som är onåbart, som är precis vad Kierkegaard har 

yttrat sig om; den synd vi måste erkänna oss (Habermas, 2003:13). 

Utöver religiösa motståndare finns även sekulära grupper där människor inte använder sig av 

religiösa referenser, utan baserar det endast på vad som kan uppfattas som deras egen moral 
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och etik, deras insikt i vad forskningen är och hur det påverkar oss negativt. I den gruppen 

finns humanister och samhällsvetare, människor ifrån de allmänna debatterna och 

diskussionerna och övriga som på ett eller annat sätt engagerat sig och gjort motstånd för att 

visa de negativa sidorna med gen- och molekylärforskningen. Jag har tyvärr inte hunnit utföra 

intervjuer eller vidare forskning av den direkta, personliga åsikten från allmänheten. Jag anser 

dock att en övergripande förståelse av allmänhetens åsikter presenteras tydligt av författarna i 

den litteratur jag har använt mig av och kommer därför avstå från att gå in ytterligare på det 

området. I tidigare avsnitt om mänsklig natur och kultur har jag tagit upp en hel del negativa 

och positiva infallsvinklar olika författare har om forskningen. Jag vill åter igen bara snabbt 

upprepa vissa delar av vad dessa ”övriga motståndare” har att säga, då det känns relevant att 

ha en kontrast till det religiösa perspektivet. 

Ett stort motstånd som inte är direkt riktat mot själva forskningen utan vetenskapens framsteg 

inom andra vetenskaper, är det motstånd som sker från humanister som inte vill göra en 

tvärvetenskap av den humanistiska vetenskapen och den biologiska. Detta är kanske inte ett 

direkt motstånd, men ändå ett slags bevis på att biologin inte har något med vetenskapen om 

vad människan är, eller vad människan kan bli med hjälp av olika typer av biologiska 

modifikationer. Humanister ser detta som ett negativt samarbete och vill gärna ta avstånd från 

deras projekt. Humanister vill förstå människan utan att behöva använda sig av laboratorium 

och inblickar i människans natur och genetik (Pinker, 2006:87). Jag skulle nåla fast att rädslan 

för förändring kommer att öka om gen- och molekylärforskningen skulle slå igenom hos 

allmänheten. En ökad rädsla för vad som kan bli en större klassklyfta i västvärlden än vad vi 

har nu. En ökad rädsla för rasism, rasindelning och klassificering av människan (Pinker, 

2006:2; Fukuyama, 2003:77f). Jag vill inte gå djupare in på detta då jag i nästa kapitel 

kommer att tala om de sociala konsekvenser som kan uppstå om en allmän acceptans skulle 

finnas bland människan om modifiering av genetik. 
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6. Elitism och rasförädling 

Vad händer när människor får möjligheten att bestämma hur deras barn kommer att leva sina 

liv? Att utöver miljöpåverkan kunna se till att barnen har vissa egenskaper som ger vissa 

fördelar (eller nackdelar) i livet. Föräldrars roll idag är att uppfostra sitt barn utifrån de 

omständigheter de kan skapa med hjälp av sin omgivning och miljö. Gen- och 

molekylärforskningen kan, som tidigare nämnt, troligtvis bidra till att föräldrar kan med stor 

valmöjlighet ge sitt framtida barn önskade egenskaper, både fysiska och psykiska, genom att 

göra ett antal genetiska modifikationer på deras gener innan barnet ens börjat existera. Hur 

långt hade modifikationerna gått? Hade ett försök till rasförädling skett, och vad hade det givit 

för konsekvenser? Hur hade samhällets klassystem sett ut och finns det en möjlighet till en ny 

slags elitism som är baserad på ekonomi och status? 

 

6.1. Rasförädling, resultat och fruktan. 

Alla föräldrar kommer såklart inte sikta på att förändra genetiken hos sitt barn för att uppnå en 

allmän högre status genom att ge barnet en mer atletisk muskulatur, högre IQ, längre ben eller 

blåa ögon. Det finns även ett övergripande medicinskt syfte i forskningen och hur den skall 

utnyttjas.  Ärftliga sjukdomar, som diabetes, är en av anledningarna forskarna tycker att 

allmänheten skall ha möjligheten att ändra på sina barns genetik. Som nämnt innan blir dessa 

modifikationer ärftliga, vilket resulterar i att diabetes utrotas från den modifierades framtida 

släkte (Fukuyama, 2003:77). Att ge sitt barn chansen till ett liv med hälsa och ett liv utan en 

ärftlig sjukdom ger både föräldrarna och deras barns framtid ett positivt upplyft. Men då är 

frågan: hur vet vi att forskningen kommer att begränsa sig vid ärftliga sjukdomar, och inte vid 

föräldrars önskan om vad för egenskaper barnet bör få, men inte har möjligheten till genom 

naturligt arv? Om föräldrar går med på att utföra genetiska förändringar på sitt barn, hur vet vi 

då till all säkerhet att barnet blir så som föräldrarna önskar sig? Det kallas ”Tummelisa-

effekten”(Tummelisas föräldrar önskade sig ett litet flickebarn, men hon var till deras 

förvåning, bara lika lång som en tumme), det vill säga att föräldrarnas speciella önskningar 

blir verklighet, men att oväntade egenskaper dyker upp och skapar missnöje hos föräldrarna 

(Lundin, 1997:108). Idag kan vi utifrån fosterdiagnostik se om barnet har Downs Syndrom 

och om alla värden är ”normala”, och skapa ett missnöje med att ens barn inte lever upp till 

ens förväntningar. Förväntningar av normalitet kan bidra till att föräldrar gör valet att 
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modifiera, eller abortera barn som inte passar deras förväntningar (Lundin, 1997:113). Nu 

säger jag inte att alla föräldrar i detta sammanhang tänker på det sättet, utan jag vill endast 

påpeka konsekvenser som kan uppstå om det inte finns en gräns för vad som kan skapa en 

”tummelisa-effekt”. Det kan föras en oändlig diskussion om vad som ”normalt”, vad ens ordet 

”normalt” betyder och allt runt omkring. Dock utgår jag från att det som anses är normalt i 

västvärlden är det som är allmänt accepterat, samt rätt för den individuella framgång som 

många koncentrerar sig på idag. Oavsett hur föräldern agerar vid valet av genetisk 

modifikation eller fosterdiagnostik, krävs ett medvetande om att valen bidrar till att man 

personligen gör en förändring.  

Barnet kommer vara den individ den födds till i slutändan. Inga egenskaper, fysiska eller 

psykiska, kan då ändras genetiskt, utan endast med hjälp av miljöpåverkan och uppfostran. 

Barnet bör få rättigheten till att inte bli dömd efter sina egenskaper, utan bli jämställd med ett 

barn vars genetiska uppsättning inte blivit ändrad (Habermas, 2003:21). Den finns även en till 

bidragande faktor till osäkerhet omresultatet av genmanipulation. Att försöka ”förbättra” 

barnets förutsättningar sägs vara i stort sett omöjligt. Detta är på grund av att en gen kan ha 

flera funktioner, det vill säga om det sker en förändring på en gen, påverkar det andra 

egenskaper. Om du har en sjukdom som är ärftlig har vissa gener samspel med varandra, och 

oavsett om du manipulerar en gen förändras något annat i uppsättningen för det framtida 

barnet (Fukuyama, 2003:77; Lundin, 1997:114). När forskningen blir politiskt och inte 

handlar om människans känslor och relation till vetenskapen, vad sker då?  En rashygienisk 

urskiljning av människor kan uppstå i samband med att forskningen bidrar till fördelningen 

utifrån fysiska och psykiska egenskaper. Ens identitet manipuleras, nästan styrs vid situationer 

där människan som individ inte längre bestämmer. Ens rasidentitet och självförståelse blir 

anpassat efter vad som skulle vara någon slags politisk moral och lag, inte vad du själv väljer 

som rasidentitet, utan det du blivit tilldelad (Habermas, 2003:22; Fukuyama, 2003:77). 

När dras gränsen för vetenskapen om medicinsk förbättring av människan och vetenskap för 

rasförädling och rasism? Franz Boas sammanställning av mått på huvuden är ett bra exempel 

på ett provokativt sätt att föra fram fakta om människans egenskaper och kategorisering av 

egenskaperna. När vet vi att vetenskapens syfte endast är för det positiva för människan, inte 

för att kunna utesluta eller kategorisera människor på ett nedsättande sätt? Kommer vi att 

märka när gränsen är nådd för gen- och molekylärforskningens del? Oavsett vad bör det 

finnas en gräns och den gränsen bör ha slutat en bra bit från rashygieniskt beteende 

(Fukuyama, 2003:31f). 
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6.2. Klassfrågan, elitism och ”förbättring”. 

Vilka är det då som skulle ha tillgång till forskningens framgång? Jag utgår från att all 

forskning kostar, likaså möjligheten att utnyttja den. Människor med väldigt säker ekonomi 

kommer att ha tillgång till att utnyttja forskningen och på så sätt skapa en framtida generation 

med allmänt ”förbättrade” egenskaper, det vill säga det som krävs för att nå individuell 

framgång i det västerländska samhället. 

Som nämnt innan, forskningens utveckling är beroende av pengar och det krävs troligtvis en 

stor mängd resurser för att kunna uppehålla den. Den genetiska forskningen och eventuella 

möjligheter till att utnyttja den som privatperson för att skapa ett specifikt barn, gör att det 

begränsar utnyttjarbasen av genforskningen till människor med ekonomiskt välstånd och 

möjligheten till att utnyttja forskningen utan att påverka resterande delar av sina liv med en 

ekonomisk nedgång. Resultatet blir att en genetisk normativ elit kan ”odlas” fram kopplat till 

den ekonomiska överklassen. Det vill säga eftertraktade gener och välstånd blir något som hör 

samman. Kommer det då uppstå en grov klasskillnad mellan vad som skulle vara en högre elit 

byggd på pengar och rätt genetik samt människor som inte har tillgång till samma 

förutsättningar? Politiska rättigheter kommer vara en av huvuddiskussionerna, och hur 

kommer vi kunna hantera orättvisor om sådan vetenskap redan nått och skapat en överklass, 

med övergripande elitism som kommer att gå i arv i generationer framåt? Inte bara att det kan 

gå emot vår existerande moral och försök till jämställdhet och rättigheter, utan det kan skapa 

eventuella konflikter inom samhällen där klassklyftor kan påverka samhällsstruktur och 

människors allmänna rättigheter (Habermas, 2003:22; Fukuyama, 2003:9f, 16). 

Francis Fukuyama skriver i sin bok (2003) att den modifiering som till största del rika 

människor skulle utföra och den elitism som kan uppstå, ändå kommer att jämnas ut då 

populationen på jorden ökar och klyftan mellan människor som har ekonomisk tillgång till 

vetenskapen och ”alla andra” kommer vara ointressant. Dock anser jag att det kan uppstå en 

global strukturell förändring som kan vara till det bättre eller till det sämre. Människans 

ständiga förändrade syn på vad som är rätt och fel betingas kulturellt, och den mänskliga 

naturen likaså. Elitism har funnits utan genetikforskningen, vilket tyder på att den möjliga 

framtida elitismen endast är på en annan nivå där vår biologi och människans natur blir 

manipulerat och når nya förmänskligade gränser (Fukuyama, 2003:78).  
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7. Diskussion: ”att välja sitt barn” 

Är forskningen bara positiv eller kanske bara negativ? Eller båda? Hur kommer vår framtid 

att se ut? Vem innehar rättigheter och skyldigheter? Hur vet vi vart gränsen går? 

I det här kapitlet vill jag utveckla mina egna tankar som bildats utifrån ovanstående 

reflektioner av befintlig teori och fakta. Jag vill i huvudsak diskutera vad jag anser kan hända 

om man använder sig av gen- och molekylärforskningen som hjälp till att ”välja sitt barn”. 

Hur påverkar egentligen vetenskapens influenser vår syn på oss själva och vår natur? 

 

7.1. Att dra gränsen: sociala konsekvenser  

 När jag talar om att ”dra gränsen” menar jag i huvudsak hur vi skall veta när gränsen skall 

dras när det kommer till forskning som handlar om förändringar i det fysiska, vår kropp och 

den mänskliga naturen som utgör vad vi är som ras. Men det går även att applicera en slags 

gränsdragning av var våra tankar och handlingar kan hamna i framtiden. Tankar och 

handlingar om normalitet, gemenskap och individualism samt rätten till barn. Jag vill ta upp 

vad för gränser som kan eller inte kommer att dras om människan får möjligheten till att 

ytterligare ta ett steg närmare till att kunna påverka sin mänskliga natur. Jag vill även ge mina 

tankar om varför jag tror att dessa gränser dras och om detta är på grund av den förändrade 

syn på vår mänskliga natur som skapats på grund av, eller med influenser från gen- och 

molekylärforskningen. 

Gränsdragningen mot vad som är en del av normaliteten eller inte är svårdragen, då det är vi 

som avgör vad som skall tillhöra det vi anser är utöver det normala. Vem är egentligen 

önskad? Vem är kvalificerad? Som jag tidigare tagit upp finns det mål med gen- och 

molekylärforskningen och önskemål inom hur utvecklingen av forskningen skall leda till nya 

lösningar och botemedel av några av världens största sjukdomar. Det som är ett problem vid 

gränsdragningen av normalitet i samband med sjukdom är vad normaliteten säger om vad som 

utgör normen inom sjukdomar? Är fysiska och psykiska avvikelser en del av de sjukdomar 

som är nödvändiga att finna ett botemedel för? Med det samhället vi lever i idag som är 

beroende av pengar som bidrar till de materiella kostnaderna i våra liv, kan forskningen 

avgöra en ny norm av livsstil i framtiden som då är elitbaserad på grund av den individuella 

ekonomin hos individen som vill ta del av forskningen och beroendet av pengar inom själva 

forskningens utveckling. Oavsett vad den framtida normen består av, ser jag på det som 
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ingenting nytt, men jag anser att forskningen bidrar till en ny syn på vad som kan förändras 

och på så sätt skapar en slags möjlighet för människan att applicera sina normer och sina 

kulturella värderingar och få ut en önskvärd identitet i det framtida barn som möjligtvis 

skapas via odling och genmodifiering. Var kommer gränsen att gå för vad som är ett önskat 

barn? Vi vet alla att det kostar att som patient få behandlingar från aktuella 

reproduktionshjälpmedel. Den kontrast mellan fattig och oönskad samt rik och önskad som 

kan uppstå är vad jag anser en stor social konsekvens som kan förekomma i framtiden, vilket 

gör att gränsdragningen av forskningen troligtvis inte kan dras förrän modifierade embryon 

blir barn och sociala konsekvenser blir ett faktum som då måste behandlas vid det tillfälle de 

dyker upp. Jag tror att människan inte kan hålla tillbaka sina vetenskapliga utvecklingar och 

den ökade acceptansen av att applicera en kulturell identitet på sin mänskliga natur. Att 

begränsa sig bör vara ett ultimatum för att forskningen skall uppnå sitt egentliga mål, utan 

konsekvenser för mänskligheten och vår mänskliga natur. 

Uttrycken ”designing babies” och ”designer babies” är ett uttryck jag helst inte velat använda 

i teoridelen, då de kan låta rätt vinklade och överdrivna. Uttrycken har jag lånat av Francis 

Fukuyama, som i sin bok om bioteknikens revolution talar om just ”designer babies” 

(fukuyama, 2003:76).  Jag anser att uttrycket passar som en term för de barn som kan utsättas 

för genetiska modifikationer, då jag hela tiden talar om vad som kan bli sociala konsekvenser 

och ”designer babies” är ett uttryck som jag anser visar det tekniska i behandlingen av ett 

embryo som skall bli en människa i slutändan. Jag vill jämföra Fukuyamas uttryck med 

berättelsen om Pinocchio. Pinocchio är en levande docka av trä som skapades av en 

dockmakare. Senare i berättelsen går dockmakarens högsta önskan i uppfyllelse; Pinocchio 

förvandlas till en riktig pojke. Berättelsen går ut på hur dockan får gå igenom en hel del 

tankar om vad han egentligen är (http://www.pagebypagebooks.com). Likt Pinocchio anser 

jag att modifierade barn någon gång kommer att reflektera över om de verkligen är det 

”perfekta barnet”. Föräldrarna går i rollen som dockmakare för att skapa det perfekta, levande 

barnet av materialet, som i detta fall är ett embryo med genetisk uppsättning. Var drar vi 

gränsen? Kan ett obotligt missnöje uppstå, som leder till ännu fler sociala konsekvenser för 

det modifierade barnet än bara den identitetsförvirring som eventuellt kan uppstå? 

Forskningen bör ha sina uppgångar och nedgångar och med följer föräldrarna som 

dockmakare och embryot som det material som en dag skall skapa ett livs levande barn. 
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7.2. Framtidsanalys 

Finns det en chans att våra personligheter och genetiska uppsättning är ett blankt blad när vi 

föds? Steven Pinker har den diskussionen om människans natur, det oskrivna bladet, som ett 

huvudtema i sin bok Ett oskrivet blad- och andra myter om människans natur” (2006). Jag tar 

upp den diskussionen här för att det känns relevant till vad forskningen egentligen bidrar till. 

Vad det är som finns innan ett barn kommer till och hur mycket vi och vår omgivning 

påverkar barnet när det väl existerar. Hur mycket är det som egentligen är blankt innan barnet 

blir ett foster och hur stor påverkan kan den genetiska massan ha på oss som människor i våra 

liv? 

Pinker nämner en procentuell fördelning som ger människan de egenskaper han eller hon 

innehar. Gener cirka 40-50 procent, gemensam uppväxtmiljö cirka 0-10 procent och unika 

livshändelser är cirka 50 procent (Pinker, 2006:392). Om Pinkers siffror skulle vara i närheten 

av hur det fungerar, anser jag att vetenskapens involverande i människans natur via genetiska 

modifikationer och så vidare måste påverka stora delar av den eventuella människa som 

embryot kommer att bli i framtiden. Jag utgår alltså från min egen uppfattning om att stora 

procentuella delar av en individ och dess egenskaper är av genetiskt arv, men då även 

uppväxtmiljö och händelser som är individuella för individen. I följd med detta uppstår tankar 

om vad som skulle vara direkt positivt och negativt med att ändra det som vi i grunden inte 

bör kunna påverka (utan det skall komma med uppväxtmiljön och händelser i livet). Jag har 

kommit fram till ett par synvinklar på hur jag uppfattar inverkan gen- och 

molekylärforskningen har på människan i helhet. Både människans syn på sin mänskliga natur 

och på sin biologiska kropp. 

I det korta kapitlet som är övergripande om gen- och molekylärforskningen och dess relation 

till ämnet mänsklig natur nämner jag vad forskningens grundtanke troligtvis är och vad den 

idag går ut på. Jag tror att grundidén att förebygga eventuella sjukdomar, hjälpa sjuka 

människor och att förstå människans biologi bättre är absolut en idé vi idag ser som något 

som är allmänt känt för att vara positivt för mänskligheten. Att forskningen representerar hur 

vi som människor vill ta hand om våra medmänniskor som är sjuka och mindre lyckliga. 

Detta är en mänsklig egenskap som dominerar över världen, då vi ofta ser ohälsa av olika slag 

som negativt, och på så sätt är forskningen ett sätt att spela ut vår medmänsklighet på 

(Fukuyama, 2003:130f). 
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Jag vill tro att den utökade medvetenheten och kunskapen om gen- och molekylärforskningen 

kan bidra med en ökad acceptans av människan och det vi egentligen är. Att genom 

grundläggning av vad vår mänskliga natur består av, de egenskaper människan som släkte 

delar, kan skapa en ökad kunskap och förståelse för varandra. Att vi på så sätt kommer närmre 

varandra och inser att vi är mer lika än olika, tack vare vår biologiska grund! Även fast mina 

tankar om en allmän acceptans av oss alla som en del av människorasen kanske låter 

omöjliga, tror jag att många människor idag accepterar ett faktum om den är vetenskapligt 

bevisat. Går det att vetenskapligt bevisa att många av våra grundläggande mänskliga 

egenskaper är baserat på den mänskliga naturen, som vi idag kan veta mer om via forskning 

inom generna, tror jag att vi kommer förstå oss själva och andra på en gemensam nivå. Om vi 

kan dra en tydlig gräns där gen- och molekylärforskningen inte utnyttjas för att kategorisera 

människor eller skapa en slags elitistisk status för vissa, tror jag att det endast kommer att föra 

oss som ras närmre varandra på ett positivt sätt, då kunskap är kraft! 

 Lika mycket som att människan kan använda förståelsen och kunskapen av vetenskapen till 

en positiv syn och acceptans av vår grundläggande, gemensamma mänskliga natur, kan 

människans natur bli en del av människan som kan bli taget för givet. Det är möjligt att en 

övergripande inställning kan uppstå av att våra kroppar är verktyg för oss att använda. Att vi 

accepterar att våra kroppar, genetik, biologi och den mänskliga naturen är en del av 

forskningen och forskningen en del av dem (Habermas, 2003:22f, 53f). Vetenskapens möjliga 

negativa roll inom mänsklig natur leder mig vidare till effekten som kan uppstå om det 

naturliga blir onaturligt och kultur blir det naturliga istället. Min tanke är vad som skulle 

hända om gen- och molekylärforskningen skulle bli världssträckande. Den globala variationen 

av kulturella värderingar, normer, tradition och vardag är stor. Om kultur integreras i natur, 

vad blir det naturliga globalt om inte den mänskliga naturen är en gemensam nämnare? Om 

ett globalt spridande sker till alla länder med en ekonomi stabil nog att ta åt sig forskningen, 

tror jag att det är möjligt att ett bildande av en ny, delvis global, mänsklig normalitet kan 

uppstå när det kommer till människans egenskaper kopplade till den mänskliga naturen, det 

som går att modifiera med hjälp av gen- och molekylärforskningen. Oavsett om forskningen 

skulle ha sin framgång globalt eller endast i västvärlden inom modifiering av människans 

ärftliga och naturliga egenskaper, kommer människan troligtvis fortfarande ha psykiska och 

fysiska missnöjen med sig själv och andra. Jag kan bara spekulera om vad för ändrad 

identitetsföreställning och relation till sin egna mänskliga natur framtida människan kan ha 



36 
 

om gen- och molekylärforskningen lyckas utvecklas och nå allmänheten direkt med sin 

forskning.  

Människans identitet och förhållande till den kroppsliga identiteten kan alltså påverkas i 

framtiden av kulturella influenser via forskningens manipulation av genetik och våra 

egenskaper. En posthumanistisk framtid kan alltså vara en eventuell sann framtid. Det som 

kan uppstå är alltså en posthumanistisk epok, det vill säga att människan tar an multipla 

kulturella identiteter, ett slags avståndstagande från det biologiska och på så sätt har den 

mänskliga naturen inte längre en viktig roll för människan. De multipla kulturella 

identiteterna tar alltså del av den mänskliga naturen med hjälp av genetikforskningen. Det 

naturliga blir en kulturell identitet, en skapelse av människan (Johansson Dahre:23ff). 

Den information om vetenskapliga utvecklingar som når människan måste komma från en 

källa som finns tillgänglig för den ”vanliga människan”. Vad har då media och 

populärvetenskapen för roll för människans ändrade syn av sig själva (individualism, 

självständighet etcetera) och sin mänskliga natur? Likt grundtanken till vetenskapens 

egentliga syfte; att hjälpa människan i ohälsa, anser jag att media och populärvetenskapens 

roll har blivit att antingen neutralisera bilden av forskningen och göra den förmildrad och 

simplifierad, eller att vinkla bilden av vetenskapen för att ge ett visst slags budskap, oavsett 

positivt eller negativt. Ett nuvarande exempel på ett nationssträckande populärvetenskaplig 

tidning är Illustrerad Vetenskap. I utgåva nummer 18 i år presenteras hur forskare till år 2013 

vill kartlägga nyföddas genom för att förhindra sjukdomar och för att ge individen den 

information som finns om ens genetik. Framsidan på utgåvan har en stor rubrik som lyder: 

”Vågar DU se dina gener i ögonen?”. I artikeln tas sociala konsekvenser och dilemman upp i 

små rutor för att ge en mångsidig version av forskningen, men den huvudsakliga texten 

handlar om de positiva framsteg forskningen har gjort och de positiva framsteg forskningen 

kan göra i framtiden. Det handlar om att kartlägga defekta gener för att tidigt upptäcka 

sjukdomar som kan botas, eller i framtiden, tas bort helt i en individs genetik. Artikeln vill 

belysa hur framtiden kommer att se ut. Illustrerad Vetenskap är vad jag anser en tidning som 

riktar sig mot allmänheten och som många människor anser är en informationskälla man kan 

lita på. Oavsett om artikeln är helt korrekt eller inte, är detta ett praktexempel på en aktuell 

tidning som presenterar den aktuella forskningsinformation som når allmänheten, som en 

slags sekundär källa till forskningsresultat (Illustrerad vetenskap, upplaga 18, 2011). 

Idag ger västvärlden ut direkt information om vad som sker inom genforskningen via publika 

medier. Om vetenskapen nu är en sådan stor del av västvärldens kulturella influenser på 
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människan, kan vetenskap då jämföras med religion?  Ett ökat förtroende i vetenskapens 

framgång kan vara nyckeln till att människans natur blir något vi i framtiden kommer att se 

som ännu en kulturell identitet vi kan manipulera. 

Jag vill hävda att om kroppen skulle objektifieras som ett slags verktyg för forskning är även 

individens fascination av förbättring av framtiden ett verktyg som påverkar både den positiva 

framgången för forskningen, men även hur vi ser på vår natur idag. Med förbättring av 

framtiden menar jag det som jag tidigare nämnt om individuell framgång. Det vill säga en 

ökad livskvalité för individen, självständighet, framgång, ökad allmän intelligens, bättre fysik 

med mera. Människans öde blir att använder oss själva, vår natur och kropp, för att uppnå alla 

dessa positiva framgångar. Jag anser att redan nu bör information om sociala konsekvenser 

dominera diskussionerna om gen- och molekylärforskningens ingripande på embryon och 

dess genetik. Vår biologi är det naturliga, det vi gör av vår biologi, vår natur och våra kroppar 

styrs socialt och av miljön. Ifall detta blir ett nationellt, västerländskt eller till och med globalt 

fenomen, hur kommer nya generationer av genetiskt modifierade individer reagera på samt 

hantera samhällsstrukturer? Kommer den ökade genetiska förbättringen att skapa ännu mer 

konkurrens bland jobb? Hur kommer utanförskap och gemenskap påverkas? Om vår 

mänskliga natur blir en kulturell identitet med hjälp av vetenskapen, bör även den miljö och 

sociala omgivning som omringar individen analyseras och anpassas, för hur vet vi att det som 

vi tidigare tagit för givet och låtit vara kommer att passa in i vårt aktuella samhälle? 

Jag tror säkerligen att många hade varit överrens med mig om jag hade sagt att vi bör 

omhänderta och värna om vår mänskliga natur och våra grundläggande egenskaper. Men i 

dagsläget är medicinsk forskning något som prioriteras globalt. Utvecklingen inom vetenskap 

och andra kulturella områden är absolut mänskligt och enligt mig en stor del av vår natur bara 

det, det är det som gör oss till människor och unika varelser. Frågan är när vi väl kommer i 

underfund med vad för konsekvenser som kan uppstå i samband med forskningen. Eller 

kommer vi upptäcka dem när dem väl uppstår? Människan bör få spela ut sin kunskap och sin 

intelligens via forskning, vetenskaplig framgång och modernisering av oss själva, men när går 

gränsen för att vi har tagit åt oss mer än vad vi kan hantera? Människan har redan tidigare 

erfarenhet av vad som kan uppstå när människans kulturella skapelser möter biologin. 

Rasism, där bland slavhandel och nazism under andra världskriget, är ett globalt fenomen där 

människan med hjälp av normer, ideal och idéer kategoriserar och nedvärderar människor 

utifrån deras fysiska jag. 
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8. Sammanfattning och slutsats 

Gen- och molekylärforskningen skapar en relation mellan mänsklig natur och kultur som inte 

går att nås på något annat sätt än via vår biologi. Relationen som uppstår är vad jag ofta tar 

upp och är egentligen vad frågeställningen går ut på; hur människans syn på den mänskliga 

naturen påverkas av gen- och molekylärforskningen. Den mänskliga naturen som består avdet 

som den mänskliga rasen har gemensamt i sin natur, där bland kommunikation, vissa fysiska 

egenskaper och kultur, är vad som blir modifierat med hjälp av människans fortsatt växande 

törst för vetenskapens utvecklande. Kultur är det människan skapar utöver det vi har i vår 

natur, så som traditioner, eventuell moral, samhället och då även vetenskap. Relationen blir 

tydlig då vi accepterar de kulturella influenser vi har på vår biologi som om det vore naturligt; 

det naturliga blir onaturligt, det kulturella blir naturligt. Kultur för oss blir en del av vad vi är, 

ända in i genetiken. Den mänskliga naturen blir en kulturell identitet. Människan har moral 

som en egenskap skapad av kultur för att skilja på rätt och fel. I det här fallet talar jag om 

vilka som är för eller emot det kulturella inflytandet på vår biologi.  Religion, likt moral, är en 

kulturell skapelse och även en eventuell stor motståndare till gen- och molekylärforskningens 

framsteg och manipulation av embryos gener. Men du behöver inte ha ett religiöst syfte, utan 

endast en kulturellt uppbyggd moral som bakgrund till ditt motstånd. Dina åsikter, din moral 

och din ställning tas utifrån vad du själv tycker, och därav kan motstånd göras från vem som 

helst. De som oftast står starkast vid vetenskapens sida är läkare, forskare och andra som i 

första hand är delaktiga i den delen av vetenskapen som utvecklar forskningen om vår natur 

och hur vi ytterligare kan styra den.   

Elitism, ekonomiska beroendet och den eventuella rasförädling som kan ske i samband med 

forskningen är bara några av de konsekvenser som kan påverka människan socialt och 

individuellt. Är alla dessa faktorer som finns i samband med relationen mellan kultur och 

mänsklig natur en start på en posthumanistisk framtid? Människans syn på den mänskliga 

naturen kan utvecklas så att kroppen ses som ett verktyg för forskningen och att människan i 

framtiden ser den som en ny kulturell identitet som går att manipulera, förbättra och anpassa 

till den individuella livsstil vissa vill uppnå. Idag har individualismen större roll i livet, därav 

kan manipulationen av embryos gener, ens framtida barn, vara ett sätt att ytterligare 

kontrollera oss själva, och på så sätt har vår syn på vår mänskliga natur som är våra 

gemensamma egenskaper blivit en del av den individuella önskan att uppnå normen som 

syftar på individuell framgång och lycka, i detta fall genom att ge våra barn det som krävs. 
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