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Abstract 
 

Cancer is a serious illness. It causes a significant number of deaths every day globally. The 

purpose of this study is to examine how the gene technology CRISPR-Cas9 can be useful in 

cancer treatment while looking into the ethical arguments surrounding the implementation 

this type of technology. Applying an argumentation analysis method, this study used ethical 

theory as a foundation to investigate various researchers’ viewpoint towards gene 

manipulation and transhumanism. The study found that it is difficult to determine whether 

an integration of a new and controversial technology as CRISPR-cas9 is favorable. The 

researchers are divided in their attitude towards this newfound technology. Some 

researchers and ethical theories claim that technology should be applied to improve life 

quality when possible, even if it comes with consequences. It could for instance result in 

more inequality. Other researchers were opposed to the idea of neglecting the proposed 

critical consequences in order to improve other aspects of human life. The study concludes 

that CRISPR-Cas9 as of now is not beneficial to treating cancer, but it is not known whether 

it can be used in the future. The experimentations with this technology will further be 

developed in future studies. This study also voices the distress that if gene manipulation is 

allowed in the form of medicine it will open the door for it to be used in other aspects as 

well. 
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Læsevejledning 
 
Følgende illustration (Figur 1) beskriver hvordan vi påtænker at besvare vores 
problemformulering og arbejdsspørgsmål.  
 
 
 
 

Figur 1 
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Kapitel 1: Indledning  
1.1 Problemfelt  

Projektets motivation stammer fra en fælles interesse for CRISPR-Cas9 teknologien og  

en lyst til at undersøge de muligheder, som denne åbner op for.  

Stadig mange sygdomme er enten uhelbredelige eller meget svære at kurere. I forlængelse 

af dette, er det interessant at se på CRISPR-Cas9 som en sundhedsteknologi. En sygdom som 

der er fokus på at kurere vha. denne teknologi, er bl.a. kræft. På nuværende tidspunkt bliver 

omkring 37.200 danskere ramt af kræft om året, og det forventes, at dette tal vil stige til 

48.200 i løbet af de næste 20 år (Kræftens Bekæmpelse, 2018). 

Følgende statistik (Figur 2) fra Kræftens bekæmpelse viser udbredelsen af kræft, og hvor 

hyppigt den vil påvirke borgerne i det danske samfund. (Kræftens Bekæmpelse, 2019 b). 

  

Figur 2, (Kræftens bekæmpelse, 2019b) 
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Derfor er der stor sandsynlighed for, at kræft vil ramme os selv eller påvirke os indirekte. 

Selvom 6 ud af 10 danskere overlever, kan der være forskel på det enkelte samfunds 

muligheder, på baggrund af love og teknologiske fremskridt. Dette kan være afgørende for, 

om et menneske forbliver syg eller helbredes. 

Selvom kureringen af kræft umiddelbart klinger positivt, bliver man nødt til at undersøge 

alle aspekter af teknologien, inden den bliver udbredt, og om den overhovedet bør 

udbredes. Dette åbner op for en samtale om, hvorvidt det er uundgåeligt, at teknologien vil 

blive udnyttet, hvis den bliver accepteret og implementeret. Dermed følger der mange 

etiske overvejelser med i implementeringen af nye teknologier, og i særdeleshed når det 

involverer mennesker. Der kan af den grund opstå et fundamentalt problem, i form af at 

etablere hvem, som skal have adgang til denne teknologi. CRISPR-Cas9 kan nemlig bl.a. 

bruges på fostre og både determinere barnets udseende eller fjerne et gen. (Det etiske råd, 

2016b). Desuden kan teknologien fjerne en sygdom eller bruges til skabelsen af 

supermennesker. Spørgsmålet er om det er forsvarligt at manipulere generne hos individer, 

som ikke er i stand til at ytre sig eller give samtykke?  

Der er altså blevet udviklet en teknologi, der muligvis i fremtiden kan kurere eller forebygge 

svært helbredelige sygdomme som kræft. Dette vil forudsætte etiske overvejelser for og 

imod teknologien, da den kan åbne op for en hel ny verden. Det kan medføre konsekvenser, 

som kan påvirke samfundet i retninger, vi ikke har oplevet før. Derfor vil vi i denne opgave, 

belyse nogle af de etiske dilemmaer teknologien kan medføre, hvis den bliver accepteret.  
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1.2 Problemformulering: 
 
Hvorfor er CRISPR-Cas9 teknologien interessant, til helbredelse af kræft, og hvilke centrale 
etiske argumenter er der for og imod at anvende teknologien. 
 
Arbejdsspørgsmål: 
 

¨ Arbejdsspørgsmål 1: Hvordan har genteknologien historisk set udviklet sig, og 
hvordan vil den fremtidigt kunne udvikle sig, samt hvad kan hindre udviklingen? 

 
¨ Arbejdsspørgsmål 2: Hvad er teknologien bag CRISPR-Cas9? 

 
¨ Arbejdsspørgsmål 3: Hvad gør CRISPR-Cas9 teknologien særligt interessant, når det 

kommer til forskning inden for helbredelse af kræft? 
 

¨ Arbejdsspørgsmål 4: Hvilke etiske argumenter er der for og imod accept af 
transhumanisme som følge af genmodificering? 

 
 

 
1.3 Afgrænsende afsnit 
 
Vi har gjort os mange overvejelser over, hvordan vi bedst redegøre for teknologien CRISPR-

Cas9. Vi har fra start taget udgangspunkt i, at vi vil undersøge CRISPR-Cas9 som 

sundhedsteknologi, og har derfor hovedsageligt gjort os overvejelser omkring, hvilken form 

for sygdom vi vil bruge som case. En af de første overvejelser vi gjorde os, var at undersøge 

Malaria. Denne sygdom bliver der stadig forsket i, med henblik på at lave en kur vha. 

CRISPR-Cas9. (Det etiske råd, 2017a). Vi har derfor fundet den relevant, da det på 

nuværende tidspunkt er muligt at finde litteratur, der berører emnet, trods teknologiens 

begrænsede fremgang. Vi har samtidig gjort os overvejelser omkring sygdomme som kræft 

og HIV. Disse sygdomme bliver der forsket i, med det formål at finde en kur og denne 

forskning bygger bl.a. på anvendelsen af CRISPR-Cas9 
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De overvejelser vi har gjort os, i vores proces af emnevalg, har indebåret målgruppe, social- 

geografisk- og økonomisk ulighed, arvelighed og nuværende medicinske 

behandlingsmuligheder. I denne proces er vi kommet frem til, at vi gerne vil ramme en 

målgruppe, så bred som mulig og så vidt muligt upåvirket af miljø og geografiske faktorer. Vi 

fravalgte Malaria, da der er en stor geografisk forskel på, hvor stor en rolle sygdommen 

spiller, alt efter geografiske faktorer og social- og økonomisk ulighed. (Netdoktor, 2018). 

Sygdommen er hovedsageligt et problem i de sydlige ulande, hvor dødeligheden er høj, 

imens mulighederne for medicin er lave. Dette er for det første grundet malariamyggens 

oprindelsessted, da den ikke lever i den nordlige og vestlige del af verden, grundet klima.  

Derudover spiller samfundet og det økonomiske også en stor rolle. I den vestlige verden, har 

vi medicin mod malaria til rådighed, grundet vores samfundsmæssige fremgang, og vores 

økonomiske velstand. Der findes allerede medicin imod malaria. Dog er medicinen ikke lige 

tilgængelig i alle lande pga. økonomisk ulighed. Vi har på baggrund af de førnævnte 

overvejelser fravalgt HIV. Der findes medicin, som dog ikke kan kurere HIV, men holde 

virussen i skak. (Netdoktor, 2018). 

 

Vi vil i vores opgave hovedsageligt fokusere på de etiske overvejelser og konsekvenser, der 

forekommer, når det kommer til behandling af kræftsygdomme. Dog har vi også gjort os 

overvejelser, når det kommer til selve CRISPR-Cas9 teknologien, og dens udvikling, eftersom 

teknologien stadig er på et tidligt stadie.  

 
 
1.4 Semesterbindingen 
 
 
1.4.1 Dimension 1 – Teknologiske Systemer og Artefakter 

Vi vil forankre vores projekt i dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA). 

CRISPR-Cas9 teknologien vil blive analyseret vha. TRIN-modellen, hvor vi bl.a. vil gå i dybden 

med Trin 1: En teknologis indre mekanismer og processer. Hertil vil vi beskrive og analysere 

den indre teknologi bag CRISPR-Cas9. Derudover vil vi gå i dybden med Trin 3: Teknologiers 

utilsigtede effekter. Med dette trin vil vi undersøge de negative outputs, der kan forekomme 

ved implementering og brug af teknologien CRISPR-Cas9. Dette aspekt vil vi undersøge, for 

at belyse nogle af de utilsigtede effekter ved teknologien, som kan have et etisk perspektiv. 
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Endvidere vil vi undersøge Trin 6: Drivkræfter og barriere for udbredelse af teknologier, hvor 

vi ved brug af S-kurven vil se på udbredelsen af teknologien nu og i fremtiden. 

 

1.4.2 Dimension 2 – Subjektivitet, Teknologi og Samfund  

Den anden dimension vi har valgt at inddrage i projektet, er Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund (STS). Hertil vil vi undersøge de etiske aspekter ved at lave en 

argumentationsanalyse ud fra udvalgte tekster, da man ikke kan komme uden om de etiske 

aspekter i samfundet vedrørende genteknologi. I argumentationsanalysen vi vil se nærmere 

på de argumenter, der kan være for og imod anvendelsen af CRISPR-Cas9. Derefter vil vi 

vurdere og diskutere de forskellige argumenter, og undersøge hvilke belæg der er for disse, 

samt belyse argumentationerne ved brug af etiske teorier. 

 

Kapitel 2: TRIN-Modellen 
 
TRIN-modellen er udviklet af Erling Jelsøe, Thomas Budde Christensen og Niels Jørgensen, 

som er lektorer på Roskilde universitet. Modellens funktion er at inspirere til 

teknologianalyse med et fokus på de teknisk-videnskabelige dele i en given teknologi. TRIN-

modellen indeholder 6 trin, som hvert beskæftiger sig med et aspekt af en teknologi. 

(Jørgensen, 2019: 2). TRIN er et akronym for Teknologi, Radikalt og Inkrementelt design i 

Netværk. Modellens seks trin består af: 

 

1.     Teknologiers indre mekanismer og processer 

2.     Teknologiers artefakter 

3.     Teknologiers utilsigtede effekter 

4.     Teknologiske systemer 

5.     Modeller af teknologier 

6.     Teknologier som innovation 

 

Rapporten vil undersøge TRIN-modellens 1., 3., og 6. trin, med udgangspunkt i CRISPR-Cas9 

teknologien. 
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2.1 TRIN 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

 

Trin 1 beskriver de centrale indre mekanismer og processer i en given teknologi. De vigtigste 

mekanismer og processer er dem, som bidrager til at udføre teknologiens formål. Derfor er 

formålet en af de vigtigste dele i beskrivelsen af teknologien. (Jørgensen, 2019: 6). 

Omfanget af en beskrivelse af de indre mekanismer og processer i en given teknologi, kan 

variere meget fra hver teknologi. Dette kan være alt fra få linjer til flere sider. De indre 

mekanismer og processor dækker både over en beskrivelse af hele teknologien, som 

artefakt, men også delkomponenter i artefaktet. De indre mekanismer og processor vil f.eks. 

være artefakter (menneskeskabte genstande), naturprocesser og menneskelig aktivitet. 

(Jørgensen, 2019: 41).  

 

2.2 TRIN 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

 

Vi vil via TRIN-modellens Trin 3 analysere og identificere CRISPR-Cas9 teknologien og dens 

utilsigtede negative effekter. Trin 3 beskæftiger sig i højere grad med de uhensigtsmæssige 

effekter, som kan opstå ved brugen af en teknologi, end de komplikationer, som kan opstå 

ved produktionen eller udviklingen af en teknologi (Jørgensen, 2019: 5).  Der kan altså opstå 

et antal utilsigtede effekter ved anvendelsen af en ny teknologi. For at teknologien skal 

fungere optimalt, er det derfor en fordel at undersøge de mulige utilsigtede effekter, som 

kan opstå ved implementering af en ny teknologi.  

I forhold til CRISPR-Cas9 teknologien vil det være en fordel at have fokus på de utilsigtede 

konsekvenser, som kan påvirke brugeren. De utilsigtede effekter bliver kategoriseret ud fra, 

hvilken form for konsekvenser de har. Her skelnes der imellem effekter, der har økonomiske 

konsekvenser, effekter som skyldes designfejl samt effekter med risici for dødelige 

konsekvenser. (Jørgensen, 2019: 8). 

CRISPR-Cas9 teknologien er stadig under udvikling, og det er derfor begrænset, hvad der 

endnu er dokumenteret af utilsigtede effekter. Vi vil derfor hovedsageligt diskutere, hvad 

CRISPR-Cas9 teknologien potentielt kan have af utilsigtede effekter. Dette vil blive gjort på 

baggrund af professorer og filosoffers vurderinger samt vores forståelse af teknologien.  
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2.3 TRIN 6: Teknologier som innovation 

 
Trin 6 omhandler de forhold, som driver teknologien frem, og hvilke forhindringer, som står 

i vejen for udbredelsen (Jørgensen, 2019: 10). Vi vil via Trin 6 belyse, hvordan teknologier 

udbredes og implementeres i samfundet. Her ønsker vi at undersøge hvordan CRISPR-Cas9 

teknologien vil spredes givet, at den accepteres. CRISPR-Cas9 teknologien er, som tidligere 

nævnt, stadig under udvikling, og er derfor ikke udbredt endnu. Man kan derfor kun gisne 

om, hvordan udbredelsen vil være, hvis den accepteres. 

 

Trin 6 skal forstås som en fusion af ovennævnte trin 1 og 3. Dette skyldes, at teknologiers 

udbredelse sker i kraft af teknologiens formål og de utilsigtede konsekvenser. Dertil 

beskrives det, hvad der kan være af fordele og barrierer for teknologien. (Jørgensen, 2019: 

10).  

  

Hvad er diffusion? 

Diffusion er den proces, der indgår i udbredelsen af nye innovationer. Rogers hævder, at der 

er fire elementer i diffusion. Diffusion processen er påvirket af: måden en teknologi (1) 

bliver kommunikeret ud på (2) over tid (3), og hvilke forhold samt aktører der findes i det 

sociale system teknologien implementeres i (4). (Rogers, 1982: 10). En af de vigtige 

elementer i diffusion er kommunikation, omhandlende bekymringen overfor nye 

innovationer. Denne bekymring består af mangel på forudsigelighed, struktur og 

information. (Rogers, 1982: 6). 

 

Diffusion kan derfor anses som værende en form for social forandring, hvor der opstår en 

ændring i det sociale systems struktur og funktion. Dertil kan man skelne mellem to typer af 

diffusion systemer. (Rogers, 1982: 7): 
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1. Centraliseret diffusionssystem 

I det centraliserede diffusionssystem bliver beslutninger, der vedrører spørgsmål om; 

hvornår man begynder spredningen af innovationen, hvem der skal evaluere denne og 

hvordan det skal kommunikeres ud, besluttet af embedsmænd og eksperter inden for et 

råd, der ændrer i praksisser. (Rogers, 1982: 7).  

 

2. Decentraliseret diffusionssystem 

I det decentraliserede diffusionssystem bliver beslutninger vedrørende nye innovationer 

spredt mellem mulige købere, klienter og folk der er tilbøjelige til at acceptere innovationen. 

Derudover er der ikke nødvendigvis et råd, som ændrer i praksisser i det decentraliserede 

diffusionssystem. (Rogers, 1982: 7).  

 

Ifølge Everett Rogers bog, Diffussion of innovations, kan man beskrive teknologiers 

spredning via S-kurven (figur 3). Udbredelsen af en teknologi vil næsten aldrig være lineær, 

men spredningen vil derimod tage form som en s-kurve, da adoption af en teknologi ikke vil 

være identisk, pga. de 3 punkter i diffusionsprocessen. 

Der findes tre aspekter i forbindelse med teknologiers udbredelse: 

1. Forskellen mellem earlier adopters og later adopters 

2. I hvor høj grad teknologiens relative fordele og kompatibilitet påvirker tilpasningen, 

og om det er hurtigt eller langsomt. 

3. Grunden til at S-kurven har take-off ved 10-25% tilegnelse, skyldes aktivitet i de 

sociale systemer. 
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Figur 3 (Rogers, 1982) 

 

Endvidere kan man i beslutningen om spredningen af teknologier bruge Rogers The 

Innovation-Decision Process model (figur 4). Denne model beskriver beslutningsprocessen 

helt fra førstehåndsindtrykket af teknologien, til holdningen til teknologien, og til sidst 

implementering eller afvisning af denne. Modellen kan inddeles i 5 faser: Knowledge, 

persuation, decision, implementation og confirmation. (Rogers, 1982: 164).  

1. Knowlegde: Individets første møde med teknologien hvor man får en ide om dennes 

funktioner. 

2. Persuation: Individet danner en, enten positiv eller negativ, holdning til teknologien. 

3. Decision: Individet engagerer sig i aktiviteter, der resulterer i en beslutning om at 

implementere eller afvise teknologien. 

4. Implementation: Individet bruger teknologien. 

5. Confirmation: Individet vender tilbage til beslutningen om accepten af teknologien, 

for at være sikker på, at det er den rigtige. Beslutningen kan derfor ændres, hvis der 

er opstået modstridende oplysninger om innovationen. 
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Figur 4 (Rogers, 1982) 

 
 

Kapitel 3: CRISPR-Cas9 teknologien 
 
Dette afsnit vil besvare arbejdsspørgsmål 1: “Hvordan har genteknologien historisk set 

udviklet sig, og hvordan vil den fremtidigt kunne udvikle sig, samt hvad kan hindre 

udviklingen?”. Indledningsvist vil vi redegøre for genteknologiens historiske udvikling, som 

leder frem til CRISPR-Cas9 teknologiens stadie i dag. Endvidere vil vi redegøre for CRISPR-

Cas9 teknologiens indre mekanismer på baggrund af TRIN 1. Afslutningsvist vil vi uddybe de 

utilsigtede effekter, som følge af teknologien på baggrund af TRIN 3. Derudover vil vi 

undersøge forhindringer for spredningen af teknologien på baggrund af TRIN 6.  
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3.1 Genteknologiens historie og udvikling 
 

I 1953 opdagede man at DNA’ens struktur, ligner en lang tredimensionel dobbelt spiral, 

kaldet dobbelthelix eller dobbeltstrenget DNA (Forskerzonen, 2018).  

I 1970’erne skete udviklingen af gensplejsning-teknologien (Forskerzonen, 2018). Ved 

gensplejsning indsættes et gen fra en levende organisme i en bakterie. I bakterien bliver 

genet omformet, og kan senere indsættes i en anden levende organisme (Egebo, 2003: 75). 

I 1975 mødtes en række forskere for at drøfte mulighederne for at genmodificere 

mennesket. Her forudsagde de, at man i fremtiden ville bruge genteknologi til at give syge 

mennesker raske gener, for at helbrede dem. Derudover forudsagde de, at man formentlig 

ville gå endnu længere og bruge genteknologi til menneskelige forbedringer, såsom at gøre 

mennesket klogere og smukkere. (Det etiske råd, 2016b: 5). Derudover diskuterede 

forskerne genmodifikation af embryoners arveanlæg, hvor ændringer vil gå i arv. Dengang 

blev de enige om, at man ikke skulle forsøge at ændre mennesker, som endnu ikke var født. 

Forskerne frygtede de uforudsete konsekvenser, og de anbefalede derfor, at man skulle 

undgå at foretager ændringer, som kunne nedarves til kommende generationer. (Det etiske 

råd, 2016b: 5). I dag fylder denne bekymring stadig meget, og det er derfor ikke lovligt at 

lave genetiske ændringer på æg- og sædceller (Det etiske råd, 2017b). Dog skulle der gå 

længere tid end først antaget, før at genteknologi tog fart. Hovedsageligt fordi der opstod 

en række uforudsete problemer (Det etiske råd, 2016b: 6). 

I 1978 lykkedes det biologen Herbert Boyer at kopiere et menneskes DNA-sekvens ind i en 

bakteries DNA. DNA-sekvensen styrede menneskets insulinproduktion, og da den blev 

overført til bakterien, begyndte bakterien at producere insulin. (Faktalink, 2015). 

I 1980’erne blev der udviklet en række forskellige teknologier, til at genmodificere levende 

organismer. Dog var udviklingen af disse metoder til at helbrede syge mennesker 

vanskeligere end først antaget. Teknologierne var stadig for usikre til, at man ønskede at 

bruge dem på mennesker. (Det etiske råd, 2016b: 6). Det var også i 80’erne, at man 

begyndte at udvikle medicin i stort omfang ved hjælp af gensplejsning. Bl.a. blev der 

produceret insulin og væksthormon. (Den Store Danske, 2020b). 

I 1987 blev CRISPR systemet for første gange observeret af nogle japanske forskere, som 

beskrev det således: “series of short direct repeats interspaced with short sequences in the 
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genome.” (Doudna & Charpentier, 2014: 2). Dog blev CRISPR-Cas systemet og Cas 

proteinernes funktion først opdaget to årtier senere (Lundgren, Charpentier &  Fineran, 

2015: 196).  

I slutningen af 1990’erne udviklede man metoder til at klone dyr (Egebo, 2003: 75). Kloning 

skabte stor debat verden over, og i 1997 blev der vedtaget en lov i Danmark, som dikterede, 

at det var forbudt at forske i, eller anvende kloning af mennesket (Egebo, 2003: 89). 

I år 2002 forsøgte man at kurere såkaldte boblebørn, som pga. en mutation havde et defekt 

immunforsvar (Det etiske råd, 2016b: 13). Man forsøgte at kurere børnene ved hjælp af 

genterapi, hvor man ønskede at ændre det defekte gen, som førte til deres defekte 

immunforsvar. Genterapien virkede på mange af patienterne, men forsøget resulterede 

også i, at to af børnene udviklede kræft. Ved behandlingen var der sket en mutation af et 

gen, som udviklede sig til et kræftfremkaldende gen. Forsøget viste, at man ikke havde lige 

så stor kontrol over genterapi, som man havde troet og håbet på. Herefter droppede mange 

lande brugen af genterapi. (Det etiske råd, 2016b: 13). 

I år 2011 skete et stort gennembrud. Det lykkedes engelske forskere at behandle 

blødersygdom vha. genterapi (Det etiske råd, 2016b: 13). Her fjernede man selve årsagen til 

sygdommen, så det ikke længere var nødvendigt for patienterne at modtage flere 

behandlinger eller medicin (Det etiske råd, 2016b: 14).  

I år 2012 opdagede den franske forsker Emanuelle Charpentier og den amerikanske forsker 

Jennifer Doudna CRISPR-Cas9 systemet (Østerberg & Palmgren, 2016: 28). Teknologien 

byggede på en funktion, som man oprindeligt havde opdaget i bakterier (Det etiske råd, 

2016b: 6).  

Fra år 2013 og frem blev de første videnskabelige artikler publiceret, som fremstillede 

forskeres forsøg, hvor de havde genmodificeret muse- og menneskeceller vha. CRISPR-Cas9. 

Det så ud til, at teknologien kunne bruges på alle levende organismer. (Det etiske råd, 

2016b: 6).  

År 2015 var et stort skridt for CRISPR-Cas9 teknologien. En række kinesiske forskere 

publicerede for første gang resultatet af et forsøg, hvor menneskelige embryoner var blevet 

genmodificeret vha. CRISPR-Cas9. Genmodifikationen skete imens embryonet stadig var 

éncellet, og derfor ville alle kommende celler udvikle den samme ændring, og 

genmodifikationen ville gå i arv. (Det etiske råd, 2016b: 5). Da nyheden om de kinesiske 

forskeres forsøg bredte sig i forskerverdenen, indkaldte man til et møde for at diskutere den 
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nye CRISPR-Cas9 teknologi. Flere forskere ønskede at bremse eller helt stoppe brugen af 

teknologien, før den blev udbredt yderligere. (Det etiske råd, 2016b: 5). Forsøget i 2015 

viste, at CRISPR-Cas9 teknologien lavede fejl, ligesom de mange andre foregående 

genteknologier. Fejlene skete i form af ændringer i arvemassen andre steder end det 

ønskede sted. Teknologien var endnu ikke præcis nok til at bruge på mennesker. (Det etiske 

råd, 2016b: 6).  

I et svensk studie fra 2018 har det vist sig, at brugen af CRISPR-Cas9 i nogle tilfælde kan føre 

til kræft. Dette kan indikere, at teknologien endnu ikke er sikker til at helbrede kræft og 

andre sygdomme (Sjøgren, Videnskab, 2018).  

I dag er brugen af genteknologi i Danmark bestemt af bekendtgørelsen af lov om miljø og 

genteknologi. Loven fremstiller strenge regler: “ loven skal medvirke til at værne om natur 

og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i overensstemmelse 

med etiske værdier og i respekt for menneskers livsvilkår (…) Loven skal desuden medvirke til 

at beskytte menneskers sundhed i forbindelse med genteknologi.” (Miljø- og 

fødevareministeriet, 2020). Loven beskriver, at genetisk modificerede organismer kun må 

blive fremstillet og anvendt i laboratorieområder, og at enhver form for genmodificering af 

organismer skal godkendes af miljøministeriet inden påbegyndelse. Dvs. at forsøg og 

forskning først skal godkendes. (Miljø- og fødevareministeriet, 2020). Dog er det ikke tilladt 

at forske i og genmodificere fostre (Christiansen, 2017).  

 
 
 
3.2 Cellernes opbygning og forsvar 
 
I dette afsnit beskrives cellernes opbygning og forsvar. Dette vil give en indsigt i, hvor stor 

betydning cellerne har for vores DNA, og hvad der kan forårsage kræft. Derudover vil det 

lede til en forståelse af, hvordan CRISPR-Cas9 teknologien muligvis er interessant i 

forbindelse med kræft. 

DNA findes i alle levende organismer, og bestemmer organismens arvemasse (Den Store 

Danske, 2020a). Menneskets DNA består af baserne: Adentin (A), Cytosin (C), Guanin (G) og 

Thymin (T). Disse baser sidder på lange spiralformede strenge, som sidder sammen parvis, 

og danner dobbelthelix-DNA. (Det Etiske Råd, 2011). 
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 Figur 5 

 

Hver celletype har hver deres funktion. Denne funktion bestemmes af, hvilken rækkefølge 

cellens DNA-baser (A, C, G, T) ordnes i. Denne rækkefølge danner en slags informationskode, 

der fastsætter cellens funktion. Hver celle spiller en rolle for organismen og danner 

fundamentet for, hvordan kroppen udvikles. Dette påvirkes dog også af udefrakommende 

faktorer, såsom næring, sollys, kemiske stoffer mm., og det kan derfor også siges, at miljø 

spiller en stor rolle i vores  udvikling. (Det etiske råd, 2011).  

   

Vores krop består af 50 billioner celler, delt op i grupper, med hver deres funktion. Der er 

f.eks. hjerneceller, hårceller, muskelceller osv. Cellerne samarbejder og har evnen til at dele 

sig. Når en celle bliver beskadiget, prøver den automatisk at fikse sig selv, men destruerer 

sig selv, hvis dette mislykkes. Når dette sker, dannes nye celler ved, at de gamle celler deler 

sig. På denne måde gendannes blod, hud og slimhinder. Disse celler kaldes for sociale, da de 

hjælper hinanden og lytter til kroppens signaler. (Kræftens Bekæmpelse, 2020). 

Forandringer i celler kan skyldes en mutation, som er en ændring i cellens DNA. 

Mutationerne kan både have positive og negative følger. En negativ effekt kan være, at 

cellen udvikler sig til en kræftcelle. (Den Store Danske, 2020c). Kræftceller er usociale celler, 

som ikke hjælper andre celler og lytter ikke til kroppen. De destruerer ikke sig selv, men 
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formerer sig derimod. Kræftknuder opstår når kræftceller formerer sig. Når kræftcellen har 

formeret sig tilstrækkeligt, begynder den at sprede sig, og på den måde opstår der nye 

knuder, og kræften spredes til resten af kroppen. Dette kan ske ved uheld, som mutation, 

men også via udefrakommende påvirkninger såsom rygning, der skader lungecellerne, og 

forårsager lungekræft. (Kræftens Bekæmpelse, 2020).  

 

 
Figur 6 (Kræftens Bekæmpelse, 2020). 

 

CRISPR-Cas9 formodes at være en potentiel teknologi, til at helbrede kræft, da den 

målrettet kan destruere og ændre celler, ved at klippe i specifikke DNA-sekvenser. Dette vil 

blive forklaret i følgende afsnit, hvor CRISPR-Cas9 teknologiens indre mekanismer bliver 

beskrevet. 

 

 

3.3 CRISPR-Cas9 teknologiens indre mekanismer 

Dette afsnit vil besvare arbejdsspørgsmål 2: “Hvad er teknologien bag CRISPR-Cas9?”, og 

arbejdsspørgsmål 3: “Hvad gør CRISPR-Cas9 teknologien særligt interessant, når det kommer 

til forskning inden for helbredelse af kræft?”. Dertil vil afsnittet beskrive de forskellige 

artefakter, naturprocesser og den menneskelige aktivitet, som spiller sammen for at skabe 

CRISPR-Cas9 teknologien.  

Formålet med CRISPR-Cas9 teknologien er at ændre en organismes DNA. Dette kan gøres 

ved at fremtvinge en ønsket egenskab, eller fjerne en uønsket uden at efterlade spor af, at 

teknologien er blevet anvendt. (Østerberg & Palmgren, 2016: 27). På denne måde kan man 

selektivt erstatte uønskede egenskaber med ønskede, og dermed potentielt kurere 
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sygdomme. Dette kan eksempelvis være en sygdom som kræft, som skyldes en uønsket 

mutation, og som derfor ønskes fjernet. Ved brug af CRISPR-Cas9 er det ikke nødvendigt at 

tilføre organismer fremmed DNA, som det er ved andre genteknologier som gensplejsning 

og genterapi. (Østerberg & Palmgren, 2016: 25). CRISPR-Cas9 teknologien gør brug af 

CRISPR-Cas systemet, der forekommer naturligt i det bakterielle immunsystem hos bl.a. 

mennesker, og som har til formål at genkende og bekæmpe virus. CRISPR er et akronym for 

Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, som hentyder til den måde 

bakterier lagrer fremmede DNA-sekvenser. Disse sekvenser lagres i bakteriens 

arvemateriale, hvor de er adskilt af en gentaget DNA-sekvens. (Østerberg & Palmgren, 2016: 

25). Cas står for CRISPR Associated proteins (Lundgren, Charpentier & Fineran, 2015: 6). 

CRISPR kan gøre brug af flere forskellige Cas-proteiner, men det ideelle ved Cas9 proteinet 

er, at det er i stand til at klippe dobbeltstrenget DNA over. Derudover kan Cas9 proteinet 

klippe en RNA-sekvens over, som har en vigtig funktion i CRISPR-Cas systemet. (Østerberg & 

Palmgren, 2016: 25). Denne RNA-sekvens og dens funktion, vil blive beskrevet senere i 

afsnittet. 

CRISPR-Cas9 teknologien bygger på en naturproces, der kan beskrives som en 

forsvarsstrategi, som cellerne har udarbejdet imod angreb fra virus. Processen sker, når en 

viruspartikel lander på en organismes bakterie, og indsprøjter sit DNA i bakteriecellen for at 

overtage den. Herefter opdager det naturligt forekommende CRISPR-Cas system i cellen, at 

DNA-strengen ikke er af egen oprindelse, men i stedet stammer fra en virus. Dernæst 

klipper bakterien, ved hjælp af CRISPR-Cas, virussens DNA-streng over, så den bliver 

uskadeliggjort. (Østerberg & Palmgren, 2016: 25). Dette kan beskrives som en naturproces, 

som der drages nytte af, ved brug af CRISPR-Cas9 teknologien.  

 

Processen der sker under anvendelsen af CRISPR-Cas9-teknologien, for at udføre 

genmodificering, opsættes nedenfor i punktform. 

 

1.      I et laboratorium designes en RNA-guidesekvens, som matcher den DNA-kode i 

organismen, som man ønsker at mutere. Dvs. at man ved hjælp af menneskelig aktivitet 

i et laboratorium skaber en sekvens, der ligner den sekvens i en celle, som man ønsker at 

ændre. Denne RNA-guidesekvens har til formål at guide Cas9 proteinet. 
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2.     Herefter indsårøjtes RNA-guidesekvensen og Cas9-proteinet i organismen. RNA-

guidesekvensen fører Cas9-proteinet hen til det sted, hvor Cas9 skal klippe i 

organismens DNA. RNA-sekvensen er ved det rette sted, når den finder den sekvens i 

organismens DNA, som den er identisk med. 

 

3.     Når Cas9 er blevet ført til det rette sted, klipper den det dobbeltstrengede DNA over, og 

dette resulterer i et brud på DNA-strengene.  

 

4.     Herefter opdager organismen, at der er sket et brud på DNA-strengen, og den begynder 

at reparere bruddet ved hjælp af organismens eget indbyggede system. (Østerberg & 

Palmgren, 2016: 26). 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7 (Østberg & Palmgren, 2016: 26) 
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Den naturlige CRISPR-Cas funktion i organismer, reparere sig selv når Cas9 proteinet har 

klippet DNA-strengen. Dog opstår der ofte mutationer under denne proces. (Østerberg & 

Palmgren, 2016: 26). Det er netop derfor, at CRISPR-Cas9 teknologien er banebrydende til 

denne proces, fordi den udover at kunne fjerne egenskaber, også kan tilføje nye sekvenser. 

Efter Cas9 proteinet har klippet i DNA’et, indsættes en ny ønsket sekvens. Ved denne 

fremgangsmåde, sker der færre fejl, fordi organismen ikke skal forsøge at reparere sig selv. 

(Det etiske råd, 2016a). Dermed kan et femte trin hedde: 

 

5. Der indsættes nu en ny DNA-sekvens, som koder for den nye ønskede egenskab og DNA-

sekvensen er nu komplet igen (Det etiske råd, 2016a).  

 

Dette gør CRISPR-Cas9 teknologien oplagt til genmodificering, som blandt andet er det, som 

transhumanisterene går ind for. Teknologien kan dog medføre en række 

 utilsigtede effekter, som vil diskuteres i det følgende afsnit. 

 
3.4 CRISPR-Cas9 teknologiens utilsigtede effekter 
 
Trin 3 forsøger at kategorisere de utilsigtede effekter, som har en risiko. Dette gøres ved at 

inddele risici ved teknologierne, alt efter hvad der forårsager disse. Kategorierne er dermed 

inddelt således; risici på baggrund af tekniske fejl og risici på baggrund af økonomiske 

hensyn. Der skelnes også imellem, om teknologien har en risiko eller en normal effekt. Her 

skelnes der imellem, om risikoen er af farlig karakter, som kan have fatale konsekvenser 

eller konsekvenser som ikke er af farlig karakter. Ved anvendelsen af CRISPR-Cas9 

teknologien er der en række risici og effekter, der kan føre til fatale konsekvenser, netop 

fordi den omhandler DNA, via genmodificering. Derudover er det en teknologi, hvor det 

endnu ikke vides, hvilke formål den kan udvikles til. Man kan spekulere over hvorvidt en 

teknologi, med effekter som kan ændre på mennesket, kan videreudvikles til et biologisk 

våben. Dette ville gøre teknologien oplagt til militært brug, og er dermed en teknologi, som 

kan misbruges til en helt ny form for krigsførelse, bestående af biologiske våben. I dette 

scenarie er de utilsigtede effekter af risiko med fatale konsekvenser.  
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3.4.1 Utilsigtede effekter i kategorien tekniske fejl 
 
CRISPR-Cas9 bliver på nuværende tidspunkt udviklet som en sundhedsteknologi, da 

teknologien bliver betragtet som en oplagt kandidat til at kurere sygdomme. (Det etiske råd, 

2016b). Dette foregår ved at dirigere et raskt gen ind i en beskadiget celle, hvilket kan 

mislykkedes ved tekniske fejl. Ud fra de nuværende studier af teknologien til helbredelse af 

sygdomme står det klart, at misplacering af et syntetisk gen er en utilsigtet effekt. Studierne 

viser, at dette kan fremprovokere celler til at udvikle sig til kræftceller. Dette vil dermed 

være en utilsigtet effekt, der forårsager det modsatte af teknologiens tilsigtede effekt, som 

er at kurere kræft.(Sjørgren, 2018). Da CRISPR-Cas9 endnu ikke er blevet anvendt på 

mennesker, i forbindelse med helbredelse af kræft, kan det betyde, at teknologien endnu 

ikke er sikker nok. Genteknologiens historie og udvikling har også vist, at visse typer 

genteknologier kan lave fejl, som kan have fatale konsekvenser for individet. Derfor kan det 

være nærliggende at tro, at CRISPR-Cas9 teknologien også vil begå fejl.  

 

3.4.2 Utilsigtede effekter i kategorien økonomiske hensyn 
 
Ved brug af CRISPR-Cas9 teknologien som en teknologi til forbedringer af udseende og fysik, 

kan man også argumentere for, at der i fremtiden vil kunne skabes en slags 

supermennesker. Det kan tænkes, at der vil opstå muligheder for at optimere visse 

egenskaber, såsom muskelmasse, intelligens osv. Dette kan have en utilsigtet effekt, 

kategoriseret som økonomiske hensyn. Man kunne forestille sig, at denne form for 

optimering, som ikke er forbundet med helbred, men en slags kosmetisk forbedring, kan 

sidestilles med plastikkirurgi. Hvis denne nye form for kosmetisk forbedring bliver indført, på 

lige fod med plastikkirurgi eller en tur til frisøren, vil det ikke blive dækket af vores samfunds 

sygeforsikring. Det vil altså være en optimering, der er tildelt de velhavende, som resulterer 

i et større skel mellem rig og fattig. Dette vil ydermere kunne have konsekvenser for 

sporten, som vi kender den i dag. Hvis man kan betale sig til en større muskelmasse og 

udholdenhed, vil der på baggrund af økonomi opstå ulighed i sportsverdenen. 
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3.5 CRISPR-Cas9 teknologien som innovation 
 
Sætter man CRISPR-Cas9 teknologien i relation til Trin 6, teknologier som innovation, kan 

man forsøge at forudsige, hvordan spredningen af denne teknologi kan foregå. Hertil tages 

der udgangspunkt i Rogers S-kurve (jf. 14). Kurven starter i 0.0, idet CRISPR-Cas9 teknologien 

opstår. Man kan hertil forestille sig, at Early adopters anvender teknologien først, grundet 

en slags tillid til teknologien, som forudsætning for at lade sig genmodificere. Hvis de første 

tilfælde har succes, er det naturligt at teknologien vil få en vis omtale. Med denne omtale 

kan teknologien nå Take-off, som er det første knæk på Rogers kurve. Man kan forestille sig, 

at CRISPR-Cas9 succesfuldt er blevet anvendt til kureringen af sygdomme, heriblandt kræft. 

Efter Take-off følger en periode hvor en bred mængde mennesker optager teknologien og 

øger efterspørgslen. Når CRISPR-Cas9 er blevet velintegreret i samfundet, vil kurven 

naturligt flade ud, eftersom der ikke længere er flere mennesker tilbage til at optage 

teknologien. 

 

Kapitel 4: Transhumanisme 
 
Som teknologien udvikler sig, åbner den op for flere døre. CRISPR-Cas9 kan anvendes til 

mange ting, og her støder vi bl.a. på transhumanismen. Dette kan beskrives som en 

bevægelse, som søger at forbedre mennesket ved at tilføje ønskede egenskaber og fjerne 

uønskede egenskaber. Sådan ønsker bevægelsen at løfte mennesket både fysisk og 

intellektuelt. Etisk råd illustrerer transhumanismens visioner ved at placere mennesker på 

trappetrin. På nederste trappetrin står en tidligere døv mand, som har fået hørelsen tilbage 

via genteknologi. På næste trin står et menneske, som kan se i mørke. På tredje trin står et 

menneske, som kan overføre information til et andet menneske uden at bevæge en muskel. 

(Det Etiske Råd, 2007). Det tyder altså på at mennesket, ifølge transhumanisterne, har 

potentialet, og snart muligheden, for at blive en ny art - homo sapiens 2.0. Ønsker man at 

forstå transhumanismen fuldstændig, er det nødvendigt at undersøge transhumanisternes 

erklæringer. Bogen The Transhumanist Reader af Max More og Natasha Vita-More fra 2013 

opremser en række ønsker, som bevægelsen efterstræber at opfylde, og en række 

erklæringer. Nedenfor fremgår en opsummering af disse 8 erklæringer. 
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 1. Del erklærer, at mennesket står til at blive stærkt formet af videnskab og teknologi i 

fremtiden, og at ismen ønsker at udvide menneskets potentiale ved at overkomme aldring, 

begrænsninger af kognitive egenskaber og lidelse. Desuden beskriver transhumanisterne 

vores tilværelse på jorden som indespærring, hvilket forudsætter, at de drømmer om at 

udforske universet adskilt fra vores planet.  

2. del beretter om at menneskets potentiale ikke er realiseret, og at der kan eksistere 

alternative scenarier med forbedrede menneskelige forhold.  

3. del kommunikerer deres kritisktagen til teknologiens udvikling og deres viden om, at 

misbrug af teknologi kan have fatale konsekvenser.  

4. del omhandler en mere samfundsmæssig dimension. De ønsker etableringen af fora, hvor 

befolkningen konstruktivt kan diskutere, hvad der skal gøres, for at lave de rette 

forbedringer. Desuden er en orden nødvendig for at sørge for, at de rigtige og ansvarlige 

beslutninger implementeres. Dette skal gøres for at reducere risici, hvoraf foraene kan 

bidrage til indsigt i hvilke applikationer, der er fordelagtige sådan at disse kan fremskyndes.  

5. del handler om at reducere muligheden for udryddelsen af mennesket og udviklingen af 

midler indenfor sundhed.  

6. del handler om moral og synliggør, at der tages højde for individuelle rettigheder og 

værdighed blandt alle individer på kloden. Desuden skal der tages højde for langsigtede 

konsekvenser, sådan at der påtages et ansvar overfor de generationer, som vil eksistere i 

fremtiden. 

7. del konstaterer, at bevægelsen går ind for velfærd. Både blandt mennesker og dyr, men 

også andre livsformer, som teknologien kan give anledning til.  

8. del og sidste erklæring, beretter om transhumanismens største ønske. Rettigheden til at 

ændre, eller ikke-ændre, sin egen krop og psykologi - altså morfologisk frihed.  

(More, 2013: 54) 

 

Ismens ønsker kan umiddelbart klinge meget positiv. Der er netop stort fokus på velfærd, 

rettigheder og respekt blandt alle på jorden. Desuden viser alle disse erklæringer, at 

transhumanisterne tager højde for de effekter og problematikker, som man kunne være 

bekymrede for - nemlig fremtidige negative konsekvenser og misbrug af teknologien, som 

skal undgås. Dog kan det være svært konsekvent at definere, hvornår teknologien egentligt 
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er misbrugt, eftersom transhumanismen idealiserer morfologisk frihed, som er et bredt 

begreb.   

  

CRISPR-Cas9 teknologien har sammenhæng med transhumanismen, da CRISPR-Cas9 

teknologien i høj grad er anvendelig, når det kommer til at realisere transhumanisternes 

ønske om morfologisk frihed. Lige nu kan CRISPR-Cas9 ikke bruges lovligt udenfor et 

laboratorium i Danmark. Desuden er der, som transhumanisterne antyder, stor uenighed 

om hvordan man egentligt skal anvende denne genteknologi. Man kan argumentere for, at 

en accept af anvendelsen for CRISPR-Cas9 til at bekæmpe, eller totalt forbygge, 

kræftsygdomme, bringer os et skridt tættere på at muliggøre anvendelsen af denne 

teknologi til andre formål. Ydermere er det svært at stoppe udbredelsen af en funktionel 

teknologi, når den først er implementeret. Derfor et det vigtigt at forsøge at forudse hvilke 

scenarier, som kunne opstå ved indførelsen af CRISPR-Cas9 teknologien til genmodificering 

af mennesker. Man kunne med fordel opstille en række argumenter for og imod CRISPR-

Cas9 generelt, og ligeledes gøre dette med transhumanismen. 

 
 
 
 

Kapitel 5: Metodeafsnit 
 
 
5.1 Argumentationsanalyse 
 
I denne rapport vil vi gøre brug af argumentationsanalyse, til at analysere forskellige 

argumenter for og imod brugen af genteknologi. De argumenter som vil blive præsenteret, 

er argumenter for eller imod genteknologi – og ikke specifikt argumenter for eller imod 

CRISPR-Cas9 teknologien. Til argumentationsanalysen vil vi gøre brug af bogen Critical 

Reasoning in Ethics af Anne Thomson. Dette bruges, som et værktøj til at analysere og 

vurdere de forskellige etiske argumenter, for og imod genteknologi. Analysen vil være på 

baggrund af engelsksproget citater, og der vil derfor gøres brug af de engelske termer, som 

Thomson fremlægger.  
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5.1.1 Hvordan kan man genkende et argument? 
 
Thomson definerer et argument, som en række begrundelser, også kaldet præmisser, som 

forsøger at støtte en påstand, der også kaldes konklusionen (Thomson, 1999: 5).   

Præmisserne der understøtter konklusionen kan bl.a. være i form af videnskabelige data 

eller statistik (Thomson, 1999: 16). En konklusion kan understøttes af en eller flere 

præmisser. Ofte når der er flere understøttende præmisser, præsenteres de som 

sammenhængende begrundelser. Dog kan en konklusion sagtens være understøttet af to 

forskellige præmisser, som præsenteres uafhængigt af hinanden. (Thomson, 1999: 17).  

For at identificere et argument, kan man være opmærksom på konklusions indikatorer, som 

er en række ord, der ofte bliver brugt når et argument præsenteres. Eksempler på disse er: 

thus, therefore, so og hence. Hvis nogle af disse ord forekommer i et citat, kan det give et 

fingerpeg om, at et argument bliver præsenteret. Dog er ordene almindelige i det engelske 

sprog og kan derfor også forekomme, uden at der bliver præsenteret et argument. 

(Thomson, 1999: 6). Derudover kan man være opmærksom på begrundelsesindikatorer, 

som kan indikere at et ræsonnement finder sted. Disse begrundelsesindikatorer kan være: 

because, for og since. I andre tilfælde bliver konklusioner åbenlyst præsenteret, og der er 

derfor ingen tvivl om, at en konklusion finder sted. Dette kan udtrykkes ved en sætning som: 

”I draw the conclusion that” (Thomson, 1999: 7). Det er ikke alle argumenter, som 

indeholder konklusion- eller begrundelsesindikatorer, og her skal man i stedet være 

opmærksom på relationen mellem de forskellige udsagn i et citat. Bliver nogle af udsagnene 

eksempelvis understøttet af et andet udsagn, kan dette indikere, at en argumentation finder 

sted. (Thomson, 1999: 8). En tekst der kun præsenterer fakta, hvor en påstand ikke bliver 

understøttet, kan ikke være et argument. Dette kan eksempelvis være en avisartikel, der 

blot ønsker at informere om et emne, og derfor kun præsentere fakta uden at argumentere 

for eller imod det. (Thomson, 1999: 9). 
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5.1.2 Hvordan kan man skelne mellem etiske argumenter og ikke etiske argumenter 
 
Ikke-etiske argumenter og etiske argumenter er ens på mange punkter, da de begge 

forelægger begrundelser, som skal understøtte en konklusion. I etiske argumenter bliver 

konklusionen ofte fremstillet som en henstilling eller en anbefaling, som på engelsk tager 

brug af ordene ought og should. Et eksempel på dette kan være ”you should not become 

tranhuman”. Dette eksempel er en tydelig henstilling, men ikke alle henstillinger er så 

åbenlyse som denne. Ofte ligger den implicit i argumentet. Et eksempel på dette kan være 

”It’s wrong to become transhuman”. Denne konklusion kommer ikke med en direkte 

henstilling, men det er implicit, at der formentlig vil følge en anbefaling - at man ikke bør 

blive transhuman. Derfor kunne sætningen ligeledes hedde ”It’s wrong to become 

transhuman, so you shouldn’t do it” (Thomson, 1999: 10). 

Argumenter kan også have evaluerende eller vurderende aspekter, som kan indikere, at en 

etisk argumentation finder sted, og her skal man være opmærksom på brugen af 

evaluerende termer. Eksempler på evaluerende termer er should, ought, right og wrong. 

Andre gange kan evaluerende aspekter i en konklusion blive understreget ved brug af 

adjektiver som cruel og inhumane. Dog skal man være opmærksom på, at henstillinger og 

evaluerende aspekter i et argument ikke altid betyder, at vi har at gøre med et etisk 

argument. (Thomson, 1999: 10). Især det evaluerende aspekt findes i mange argumenter 

som er ikke etiske. Eksempelvis kan en person argumentere for at et maleri er flot. Dette har 

et evaluerende aspekt, men det har ikke et videre etisk aspekt. At vurdere menneskers 

handlinger kan have et etisk aspekt, men at vurdere et kunstværk har blot et æstetisk 

aspekt. (Thomson, 1999: 11).  

Henstillinger og anbefalinger kan enten have et etisk - eller praktisk aspekt, og dette kan 

oftest identificeres, ved at analysere opstillingen af sætningen. Ved brugen af praktiske 

anbefalinger, tager sætningen ofte denne struktur: “Hvis du gerne vil opnå x, så skal du gøre 

y”. Et eksempel på dette kunne være “Hvis du gerne vil opnå transhumane egenskaber, skal 

du gøre brug af teknologien CRISPR-Cas9”. Her er det tydeligt hvad man skal gøre, for at 

opnå det man gerne vil. Et argument med et etisk aspekt tager ofte formen ”du skal gøre y”. 

Her er det mere en henstilling, som siger, at du skal gøre y lige meget hvad – du skal gøre 
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det, fordi det er det rette at gøre. Et eksempel på dette kan være “du skal blive transhuman” 

(Thomson, 1999: 11).  

Når et etisk argument er blevet identificeret, skal man undersøge om konklusionen i 

argumentet bliver understøttet, så man ikke blot har at gøre med et synspunkt. Bliver 

synspunktet understøttet af begrundelser, har vi at gøre med en argumentation. (Thomson, 

1999: 12). 

 

5.1.3 Antagelser i argumenter 
 
Ved analyse og vurdering af et argument, kan man opleve, at ikke alt information bliver 

fremlagt. Forfatteren af en tekst kan antage noget, uden at informere læseren om dette. 

Derfor skal man være opmærksom på underforståede præmisser, som ikke åbenlyst bliver 

fremlagt. De fleste argumenter består af antagelser, fordi vi alle har en form for 

baggrundsviden. Dog er nogle argumenter bygget på en antagelse, som kan være tvivlsom, 

og den skal derfor opdages, for at man videre kan evaluere argumentet. (Thomson, 1999: 

20). 

 

5.1.4 Sammenligninger i argumenter 
 
I nogle argumenter bliver det antaget, at to situationer er sammenlignelige, sådan at det der 

kan konkluderes i den ene situation, kan også konkluderes i den anden situation. Et 

argument kan bygge på en antagelse om, at to situationer er sammenlignelige, uden at 

forfatteren gør det tydeligt. Derfor er det vigtigt at vurdere om de sammenligninger der 

forekommer i et argument, er rimelige og korrekte. Brugen af sammenligninger kan være et 

stærkt værktøj, men ikke alle sammenligninger er gode, hvis der er store forskelle mellem 

de to sammenlignede situationer (Thomson, 1999: 24). 

 
5.1.5 Forståelse af begreber  
 
Opfattelse og forståelse af nogle ord og vendinger, kan være forskellige fra person til 

person. Derfor er det vigtigt ved en analyse af et argument at få en klar forståelse for, hvad 

forfatteren mener med bestemte ord - især de ord som der ikke er klar enighed om. 

Eksempelvis kan begrebet lighed være svært at definere, og derfor har mennesker 
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forskellige forståelser af ordets betydning. Derfor kræver nogle ordvalg en dybere analyse, 

for at få en forståelse for hvad forfatteren specifikt mener (Thomson, 1999: 27). 

Nogle forfattere gør brug af tvetydige ord eller vendinger, som er nødvendige at forstå, før 

man kan forstå selve argumentet. Ifølge Thomson gør nogle forfattere bevidst brug af disse 

termer og vendinger, for at få læseren til at acceptere et argument, som ikke er 

underbygget i høj nok grad. Derfor kan man være opmærksom på svære termer, og 

undersøge om de forsøger at kamuflere et dårligt argument. Dog er forekomsten af disse 

termer ikke ensbetydende med, at forfatteren forsøger at skjule et dårligt argument. Det 

kan også være, at forfatteren ikke har tænkt videre over sprogbruget (Thomson, 1999: 58). 

 

5.1.6 Fejl og mangler i argumenter 
 
Hvis en konklusion i et argument ikke bliver understøttet, kan man sige, at argumentet har 

fejlet. Thomson beskriver en række fejl, der kan opstå i argumentation. Den første fejl kan 

være en correlation. I nogle argumenter antager forfatteren, at fordi to ting ofte 

forekommer sammen, skyldes det, at det ene fører til det andet. Den regelmæssige 

forbindelse mellem de to ting kaldes en correlation. En correlation kan beskrives ved, at hver 

gang vi finder x, vil vi formentlig også finde y. Dog kan man ikke altid stole på correlations, 

fordi de ofte blot kan udspringe af tilfældigheder. (Thomson, 1999: 49). En anden fejl kan 

være at basere sit argument på en ubegrundet generalisering. Hvis et argument bygger på 

en generalisering, som kun tager udgangspunkt i ét kendt tilfælde, kan argumentationen 

ende med at fejle. Ubegrundet generalisering er en meget almindelig fejl i argumentationer. 

(Thomson, 1999: 49). 

Ved argumentationsanalyse er det også vigtigt at kunne vurdere argumentet. Her kan man 

især være opmærksom på de præmisser, som støtter konklusionen – er de sande? Hvis de 

ikke er sande, kan det betyde, at konklusionen heller ikke er sand. Ved vurdering af et 

argument, skal man vurdere, om den specifikke begrundelse understøtter den specifikke 

konklusion. (Thomson, 1999: 34). 
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Kapitel 6: Teoriafsnit 
 
 
For at gå i dybden med etikken ved opgavens problemstilling vil vi præsentere forskellige 

etiske teorier fra bogen Etiske teorier af Frode Nyeng. På baggrund af de forskellige teorier 

vil vi analysere, hvor ansvarligt det er at gøre brug af genteknologi.  

Normativ etik er et etisk studie, hvor det undersøges, hvordan man når frem til den rigtige 

handling. Det vil sige, at den normative etik handler om, hvordan man skal handle moralsk 

korrekt ud fra de forskellige etiske teorier. De forskellige etiske teorier adskiller sig fra 

hinanden i forhold til, hvordan de finder frem til værdier og normer, og hvordan de 

argumenterer for dem. (Nyeng, 2000: 15). Vi vil i dette afsnit præsentere de to mest omtalte 

teorier inden for den normative etik; konsekvensetikken og deontologisk etik.  

 

6.1 Konsekvensetik 
 
En af de væsentligste etiske teoriretninger i dag, er utilitarismen, som er en type 

konsekvensetik. Derfor vil vi først redegøre for konsekvensetikken, for at få en bedre 

forståelse for etikteorien utilitarismen.  

Nyeng beskriver grundreglen ved konsekvensetik således: 

"En rigtig handling er en handling som frembringer gode konsekvenser. Og i en given 

situation: Den bedste handling er den som frembringer mere godt eller mindre ondt end 

alternative handlinger." (Nyeng, 2000: 39) 

Det første kendetegn ved konsekvensetikken er, at en handling kun eksistere, hvis der er et 

frit valg for at handle. Oftest kan der skelnes mellem handlingen og handlingens 

konsekvenser, og på baggrund af det kan man træffe valget, om man vil udføre handlingen. 

(Nyeng, 2000: 38). Det andet kendetegn omhandler, at den rigtige handling altid vil være 

den handling, hvoraf der udspringer de bedste konsekvenser (Nyeng, 2000: 38). Det tredje 

kendetegn omhandler, at man skal opveje konsekvenserne, ved at undersøge hvem 

konsekvenserne går ud over - både de dårlige og positive. Der skal dermed tages hensyn til 

andre ved vores handlinger. (Nyeng, 2000: 38).  
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6.2 Utilitarismen  
 
Som nævnt tidligere, er konsekvensetik en overordnet teori, dvs. der eksisterer teorier, som 

udspringer fra konsekvensetikken. Utilitarismen er en type etik, som udspringer herfra, og 

er en af de væsentligste etiske teorier i nutiden. En af utilitarismen mest kendte filosoffer, er 

Jeremy Bentham. (Nyeng, 2000: 40). 

Den rigtige handling er den handling, som frembringer den bedste konsekvens, 

sammenlignet med alternative handlinger. "Utilitarismen er en etisk teori som hævder, at 

moralsk værdi udelukkende er knyttet til den virkning, handlinger har på menneskers nytte 

eller velfærd." (Nyeng, 2000: 37). Bentham mener at den handling, som frembringer højest 

lykke hos mennesket, er den rigtige handling. Han mener også, at der ikke kan skelnes 

mellem, hvad lykken er hos forskellige mennesker. Det vil sige at uanset hvad det er, som 

bringer det enkelte individ mest lykke, så vil det være det rigtige valg. Derfor kan der ikke 

skelnes mellem hvad lykken er. Dermed er ét individs lykke ikke mere værd end et andet 

individs lykke. Lykken i utilitarismen bliver bestemt ud fra hvilke ønsker og glæder individet 

har i livet. Da utilitarismen ikke har fokus på hvad lykken består af, altså kvaliteten af lykken, 

fokuserer utilitarismen derfor på kvantiteten af lykken, og dermed også fravær af smerte. 

(Nyeng, 2000: 41). 

I utilitarismen skal der tages højde for, hvor mange der bliver berørt af handlingen ved ens 

valg. Derfor har bentham udarbejdet et skema, der kan udregne, hvad der i utilitarismens 

øjne er det rigtige valg. Dette skema kaldes lystkalkulen, og har til formål at kunne skelne 

mellem de gode og onde lystoplevelser. Det vil altså sige, at man også her tæller hvilke 

konsekvenser valget kan have for andre mennesker. Dette kaldes også kravet om 

upartiskhed. Tanken bag dette er, at alle som kan opleve smerte og nydelse, er nogle vi 

moralsk set bør tage hensyn til. Med det sagt vil det sige, at alle individer er lige meget 

værd, præcis ligesom i konsekvensetikken. (Nyeng, 2000: 41-42). 

Da man i den utilitaristiske tankegang higer efter at opnå den højeste lykke og den mindste 

smerte, kan der nemt opstå konflikter mellem mennesker, i form af det vi kender som 

forbrydelser. Her mener Bentham, at lovgivningerne kun er til, for at få samfundet til at 

fungere optimalt. (Nyeng, 2000: 42-43). “Benthams syn på straf er med andre ord ikke en 
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markering eller hævn, men ene og alene en kriminalitetsforebyggende instans.” (Nyeng, 

2000: 43). En mands lykke kan være at stjæle penge, fordi de ikke mærker til skyldfølelsen, 

eller mener at skyldfølelsen fylder nok, i forhold til glæden de får efter handlingen. Da det er 

i de fleste menneskers interesse, at dette ikke sker, er det lovens opgave at hindre 

hændelser som dette. Derfor er der indført straf ved sådanne handlinger, og det vil derfor 

ikke kunne betale sig for individet at vælge denne handling. (Nyeng, 2000: 42). Ved valg af 

handling er det vigtigt at være sikker på, at den valgte handling frembringer de bedste 

konsekvenser. Det er altså ikke nok kun at forvente, at handlingen vil frembringe det bedste. 

Det afgørende er derfor at det gode ved ens handling bliver virkeliggjort. (Nyeng, 2000: 50). 

 

6.3 Deontologisk etik 
 
Deontologisk etik omhandler, at mennesket har pligt til at udføre visse handlinger, og disse 

handlinger vil altid være det rigtige valg, uanset konsekvenserne (Nyeng, 2000: 53). 

“Som i konsekventialismen er det først og fremmest menneskets viljestyrede handlinger, der 

er genstand for vurdering. Men i direkte modsætning til konsekventialismen tillægger 

deontologisk etik selve handlingen en uafhængig moralsk værdi, der ikke er et resultat af 

handlingen. Man kan desuden tilskrive motivationen bag handlingen en værdi.” (Nyeng, 

2000: 53).  

Det grundlæggende her er, at der eksisterer handlinger, som man enten har pligt til at 

udføre eller ikke at udføre, uafhængigt af konsekvenserne af handlingen (Nyeng, 2000: 53). 

Den rigtige handling vejer nemlig mere end konsekvenserne af handlingen. Derfor er det 

også vigtigt i deontologisk etik, at handlingen bliver udført i overensstemmelse med pligt. 

Ud fra dette vil man så også mene, at ulovlige gerninger som f.eks. vold, vil være okay, hvis 

det er den handling, som man har pligt til at udføre. ( Nyeng, 2000: 54). 

En af den deontologiske etiks største filosoffer er Emanuel Kant. Han mener, at morale 

omhandler at kende, hvor grænsen går til indenfor regler og pligt. “moralen handler om at 

optræde selvlovgivende” (Nyeng, 2000: 54). Det vigtigste ved denne etiske teori er nemlig 

ikke hvad der bliver fremstillet efterfølgende ved en handling, men selve handlingen (Nyeng, 

2000: 54). 
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I forhold til utilitarismen, vender Kant op og ned på forholdet mellem lykke, velbefindende 

og moralske normer, da han ikke mener, at vi nødvendigvis opnår lykke ved at udføre 

handlinger ud fra de samfundsmoralske normer. Kant mener, at det er vigtigt at se på, 

hvordan vi skaber lykken for os selv. (Nyeng, 2000: 55). “Er den acceptabel? Kan den 

godtages, hvis vi betragter den isoleret fra sine konsekvenser? Ethvert middel må testes 

moralsk, (...)” (Nyeng, 2000: 55). Der er altså et stort skel mellem pligt og lyst i deontologisk 

etik.  

 Kant mener, at alle individer besidder en vis form for sund fornuft. Derfor vil objektiviteten 

altid eksistere, og således vil individet ikke blot handle tilfældigt, når det kommer til et valg 

(Nyeng, 2000: 56). Han mener, at der findes visse normer og pligter, når det kommer til valg, 

som individet er nødt til henholdsvis at udføre eller ikke udføre, uanset konsekvenserne. 

Dette kalder han for det moderne pligtbegreb. (Nyeng, 2000: 56). 

Da mennesket er ejer over eget liv, kan mennesket altid vælge ikke at handle moralsk. Dette 

vil blive set som svigt, da det ikke er en mangel på viden, men et bevidst valg om ikke at 

gøre det rigtige. “Kant siger i denne forbindelse, at det moralske bør forudsætte et kan; at vi 

uden at kunne vælge det rigtige heller ikke kan være moralsk forpligtede til at gøre det” 

(Nyeng, 2000: 56) Man kan selvfølgelig ikke lære alle mennesker, hvad der er den rigtige og 

den forkerte måde at handle på i hver handling. Derfor siger Kant, at mennesket altid skal 

handle ud fra sin sunde fornuft. (Nyeng, 2000: 56). 

I deontologisk etik er der to måder, hvorpå det er bestemt, hvilke pligter du er underlagt.  

Man kan lade sine handlinger blive påvirket udefra, dvs. af det sociale, traditioner, religion 

osv. Her er det vigtigt at forstå, at det ikke er forkert at lade sine handlinger blive påvirket af 

dette, som man ellers kunne tro, ud fra hvad Kant mener, om at mennesket har kraften til at 

tage sine egne beslutninger om normer og moral. Dog skal man forstå, at hvis man blot 

lader sine handlinger blive påvirket af udefrakommende normer, så bruger man ikke sit 

menneskelige potentiale nok, og man handler derfor ikke lige så moralsk, som man kunne. 

(Nyeng, 2000: 58). “>>Tænk selv!<< er derfor et absolut krav om autonomi, som også gælder 

i situationer, hvor der findes veletablerede sociale regler at forholde sig til.” (Nyeng, 2000: 

58). En undskyldning for en handling vil aldrig kunne være, at man blev påvirket til at handle 

som man gjorde, på grund af et pres fra samfundet og de sociale normer (Nyeng, 2000: 58). 

Den anden måde, hvorpå det er bestemt hvilke pligter mennesket er underlagt, bygger på at 
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individet følger sin egen sunde fornuft, som bygger på personlige erfaringer, behov, ønsker 

osv. (Nyeng, 2000: 58) 

 

Kapitel 7: Analyse 
 
Dette kapitel svarer på arbejdsspørgsmål 4: “Hvilke etiske argumenter er der for og imod 

accept af transhumanisme som følge af CRISPR-Cas9?”. Ydermere vil dette kapitel, på 

baggrund af Anne Thomsons bog Critical Reasoning in Ethics, indeholde en 

argumentationsanalyse af de argumenter som Nick Bostrøm, Julian Savulescu, Francis 

Fukuyama og Ruth Chadwick præsenterer. I de fire udvalgte tekster fremfører de hver især 

argumenter for og imod transhumanisme, der hertil kan sættes i perspektiv til brugen af 

teknologien CRISPR-Cas9. I forbindelse med argumentationsanalysen vil vi ydermere 

vurdere ovennævntes synspunkter, med henblik på vores redegørelse af etiske teorier.  

 

 

7.1 Nick Bostrom 
 
I følgende afsnit analyseres Nick Bostroms tekst Why I want to be a posthuman when I grow 

up, fra 2006. Bostrom er kendt for sit arbejde med bl.a. eksistentielle risici og etik, 

vedrørende forbedringer af mennesket. (Nickbostrom, 2020). Bostrom er fortaler for 

transhumanismen, og dette tydeliggøres allerede i tekstens titel. Følgende afsnit 

opsummerer en række begrundelser, som Bostrom anvender til at skabe troværdighed til 

sine præmisser. I analysen udskiftes ordet posthuman med transhumanist for at skabe et 

konsekvent ordvalg i opgaven. Derudover i analysen skelner vi mellem det nuværende 

menneske, og det fremtidige menneske, som er blevet ændret ved hjælp af genteknologi. 

Dette menneske kalder vi for homo sapiens 2.0. Bostrom udvælger to specifikke områder 

som omdrejningspunkt i sit værk, og italesætter at han ikke lader andre områder udeblive 

grundet uvidenhed, men snarere grundet et aktivt valg. Han introducerer netop følgende 

indvendinger mod transhumanismen: 
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Level 0. “It can’t be done”. 

Level 1.”It is too diffucult/costly”. 

Level 2. “It would be too ad for society”. 

Level 3 “Posthuman lives would be worse than human lives”.  

Level 4. “We couldn’t benefit”. (Bostrom, 2006: 3). 

Bostrom tydeliggøre herefter, at han i sit værk fokuserer på level 3 og 4. (Bostrom, 2006: 3).  

 

Præmis 1: “Some posthuman modes of being would be very worthwhile” (Bostrom, 2006: 1).  

Bostroms første præmis beskriver, at det slutresultat som transhumanismen ønsker at opnå 

er fordelagtigt. En homo sapiens 2.0 vil være en videreudviklet version af mennesket i hans 

definition. Her beskæftiger han sig ikke med overgangen fra menneske til homo sapiens 2.0, 

men slutresultatet alene, som værende godt. Han tydeliggør, at det ikke er alle versioner af 

homo sapiens 2.0, som er optimale, men påpeger også, at der er gode muligheder for det. 

Bostrom har forinden defineret transhuman som værende et væsen, som besidder mindst 

én transhuman evne. En evne som overgår det maksimale udbytte, som et menneske kan 

tilegne sig. Disse evner drejer sig om længere levetid, kognitive evner og følelser. Homo 

sapiens 2.0 kan altså besidde kognitive evner som overgår det normale menneske, og dette 

argumenterer Bostrom for er godt. 

“People also seem to be keen on improving cognition. Who wouldn’t want 

to remember names and faces better, to be able more quickly to grasp 

difficult abstract ideas, and to be able to “see connections” better? Who 

would seriously object to being able to appreciate music at a deeper level? 

The value of optimal cognitive functioning is so obvious that to elaborate 

the point may be unnecessary (…) Again, the fact that there is a common 

desire for cognitive improvement does not imply that there is a common 

desire for becoming posthuman. To want to become posthuman through 

cognitive improvement, one would have to want a great deal of cognitive 
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improvement. It is logically possible that each person would only want to 

become slightly more intelligent (Bostrom, 2006: 9). 

 

I overstående citat stiller Bostrom en række retoriske spørgsmål, hvor han åbent spørger, 

hvem der ikke er interesseret i disse forbedringer. Derudover argumenterer Bostrom for, at 

det giver logisk mening, at mennesket kun er interesseret i at blive en smule mere 

intelligent. Derudover oplever han, at de individer som allerede besidder kognitive evner, 

indenfor et givent område, som er over normalen, typisk er dem som er ivrige efter 

yderligere forbedring. Han mener, at det er helt reelt, at evner som overgår normalen er 

eftertragtede. Bostrom fremlægger således, at han ud fra sin personlige holdning antager, at 

folk er interesseret i forbedringer, men han understøtter det ikke med videnskabelige 

undersøgelser eller lignende. Det havde derfor været mere troværdigt, hvis Bostrom 

refererede til en undersøgelse, hvor folk havde udtalt, at de var interesseret i at udvikle 

deres kognitive evner, udover det normale.  

Derudover argumenterer Bostrom for, at homo sapiens 2.0 er fordelagtigt, da han mener at 

dette individ besidder ønskede emotionelle evner, som det nuværende menneske endnu 

ikke har opdaget. Han er velvidende om, at det er svært at forestille sig, men opstiller i 

denne forbindelse et scenarie til at argumentere for, at det ikke er utænkeligt, at der findes 

emotionelle stadier, som er meget værdifulde.  

“I think there might also be entirely new psychological states and emotions 

that our species has not evolved the neurological machinery to experience, 

and some of these sensibilities might be ones we would recognize as 

extremely valuable if we became acquainted with them. It is difficult 

intuitively to understand what such novel emotions and mental states might 

be like. This is unsurprising, since by assumption we currently lack the 

required neurological bases. (…) The experience of romantic love is 

something that many of us place a high value on. Yet it is notoriously difficult 

for a child or a prepubescent teenager to comprehend the meaning of 

romantic love or why adults should make so much fuss about this 

experience. Perhaps we are all currently in the situation of children relative 
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to the emotions, passions, and mental states that posthuman beings could 

experience. We may have no idea of what we are missing out on until we 

attain posthuman emotional capacities.” (Bostrom, 2006: 11). 

 

Af citatet ses det at Bostrom antager, at vores nuværende følelsesmæssige evner og 

psykologiske stadie ikke er færdigudviklet. Bostrom gør opmærksom på, at dette blot er en 

antagelse fra hans side. Desuden laver han sammenligningen fra barn til voksen. Dette 

fungerer som et stærkt værktøj, der hjælper Bostrom med at kommunikere hans 

overvejelser. Argumentet lyder på, at det må være reelt at det voksne menneske ikke har 

udviklet alle sine emotionelle stadier. Sammenligningen opstår, idet han drager paralleller til 

børns opfattelse. Børn har netop ikke kendskab til emotionelle stadier i samme omfang som 

voksne – dem erhverver de først senere hen. 

 

Præmis 2: “it could be very good for human beings to become posthuman.” (Bostrom, 2006: 

1). 

Denne præmis ligner den forrige, men er dog en smule anderledes. Den beskriver nemlig at 

det er godt for mennesket at blive til homo sapiens 2.0. Her italesætter han også 

overgangen fra menneske til den udviklede version, som værende homo sapiens 2.0. Dette 

bruger han som en slags rygdækning til sig selv. Man kan hertil opstille et eksempel: Et 

menneske, som har gennemgået en forvandling og dermed er blevet til homo sapiens 2.0, 

gør sig ikke nødvendigvis de samme overvejelser, som det gjorde før denne forvandling. I 

forhold til det nuværende menneske, som bekymrer sig over f.eks. at miste menneskelighed 

i overgangen fra menneske til homo sapiens 2.0. Derfor finder Bostrom det nødvendigt at 

argumentere for, at det er godt for det nutidige menneske at blive transhuman. “It is 

possible to think that it could be good to be posthuman without it being good for us to 

become posthuman. This second thesis thus goes beyond the first” (Bostrom, 2006: 2).  

Denne præmis læner sig op ad konsekvensetikken, da konsekvensetikken omhandler at den 

rigtige handling er den, som frembringer gode konsekvenser. Han mener at 

transhumanismen ikke nødvendigvis har gode konsekvenser for alle individer, og det derfor 

skal opvejes ift. hvilke konsekvenser der kan opstå ved transhumanisme for hvert enkelt 
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individ. Dette understreger han i citatet: “The claim is that for most current human beings, 

there are possible posthuman modes of being such that it could be good for these humans to 

become posthuman in one of those ways.”  (Bostrom, N. 2006: 2). 

Bostrom opstiller en række indvendinger, som beretter at homo sapiens 2.0 kan miste 

interessen for simple ting, da der eksisterer en frygt for, at individet ikke længere finder de 

samme ting interessante. Som modsvar til dette, argumenterer Bostrom på følgende måde: 

“Reply: It is not clear why the ability to appreciate what is more complex or subtle should 

make it impossible to appreciate simpler things. (…). Even if it were impossible for 

posthuman beings to appreciate some simple things, they could compensate by creating new 

cultural riches. (…) One might argue that an additional reason for developing posthuman 

cognitive capacities is that it would increase the range of interesting intellectual challenges 

open to us (…) When one’s mind grows, not only does one get better at solving intellectual 

problems – entirely new possibilities of meaning and creative endeavor come into view.” 

(Bostrom, 2006: 21). 

 
Bostrom argumenterer her for, at hvis det ikke er muligt for homo sapiens 2.0, at 

interessere sig for de mindre ting, så kan de i stedet kompensere, ved at skabe nye 

kulturelle interesser. Dog pointerer han også, at det ikke er en selvfølge, at mennesket 

mister evnen til at værdsætte de simplere ting i forvandlingen til homo sapiens 2.0. Bostrom 

kommenterer på et argument, som bygger på en antagelse. I dette modsvar antager han, at 

homo sapiens 2.0 formegentlig vil komme til at udvikle nye interesser.  

Bostrom argumenterer for, at det er godt for mennesket at blive transhuman, da det er en 

mulighed for at leve længere. Bostrom understøtter dette med eksempler på, hvordan vi 

allerede opsætter foranstaltninger, som er til for at beskytte eller forlænge vores liv. Dertil 

er han gennem sine undersøgelser klar over, at når folk selv kan bestemme hvor længe de 

ønsker at leve, vurderer de det ud fra en tanke om, hvilken livskvalitet og hvilket helbred 

man har i en høj alder. 

“People seek to extend their healthspan, i.e. to remain healthy, active, and 

productive. This is one reason why we install airbags in cars. It may also 

explain why we go to the doctor when we are sick, why higher salaries need 
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to be paid to get workers to do physically dangerous work, and why 

governments and charities give money to medical research” (Bostrom, 

2006: 6) 

 
Bostrom har foretaget sig nogle undersøgelser, der viser at hans argument for, at individer 

ønsker længere liv, er sandt. Nogle af disse undersøgelser har desuden vist at mindretallet 

af ældre indlagte mennesker, vil bytte levetid for bedre helbred (Bostrom, 2006: 7). Bostrom 

gør sig nemlig tanker om at homo sapiens 2.0 kan leve i flere hundrede år. 

Bostrom kommer skeptikerne i forkøbet, da han i sit værk nævner, at identitet er en 

problematik, som transhumanismen vil møde. Kritikken går på, at individer vil komme til at 

ligne hinanden, men at de også vil komme til at miste deres nuværende identitet. Hertil 

kommer han med tre udtagelser, som forsøger at argumentere for, at dette ikke er sandt. 

1. Han opstiller følgende scenarie, hvor en person stræber efter en anden persons liv, da 

han (Bloggs) forsøger at ligne en anden (Haydn), som lever et bedre liv end ham selv.  

“Bloggs would have to lose all the psychological characteristics that made 

him person Bloggs in order to become Haydn. In particular, he would have 

to lose all his memories, his goals, his unique skills, and his entire personality 

would be obliterated and replaced by that of Haydn. By contrast, a human 

being could retain her memories, her goals, her unique skills, and many 

important aspects of her personality even as she becomes posthuman” 

(Bostrom, 2006: 14). 

 
Bostrom begrunder, at en stor del af identiteten ligger i minder, mål og unikke evner, og 

at dette er med til at bevare vores autenticitet. For at Bloggs skal blive som Haydn, er 

han derfor nødt til at miste alle sine minder, mål, færdigheder, personlighed osv. 

Dermed argumenterer Bostrom for, at vi ikke automatisk kommer til at ligne hinanden, 

hvis vi bliver transhumans.  

2. Bostrom beretter desuden om, at mennesket vil bevare sin identitet, trods sin 

forlængede levetid. Han kritiserer Walter Glannon, som hævder, at de funktioner som 

gør os til det menneske vi er, ikke kan fungere i over 200 år. Glannon mener, at jeg’et i 

et fremtidigt tidssegment ikke vil have minder om jeget i det nuværende tidssegment. 
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Desuden vil de projekter som individet beskæftiger sig med og som er med til at skabe 

identitet, ikke vare så længe. Dette kritiserer Bostrom på flere måder. 

“There is no reason to think it impossible to have intentions and projects 

that range over more than 200 years (…) e. It is also dubious to assume that 

a healthy future self several hundred years older than I am now might would 

be unable remember things from current life stage. Old people often 

remember their early adulthood quite well, and it is not clear that these 

memories always decline significantly over time.” (Bostrom, 2006: 15).  

  
Bostroms modsvar til Glannon går på antagelser. Ligeledes må vi gå ud fra, at Glannons 

teori også er antagelser, da vi ikke ved hvordan individets identitet ændres efter 200 år. 

Han understøtter desuden antagelsen om, at vi ikke mister forbindelsen til den tidligere 

del af livet ved at lave en sammenligning. Sammenligningen går på at ældre mennesker 

ofte husker deres ungdom meget tydeligt. 

 
3. Bostrom udelukker dog slet ikke, at identiteten risikerer at ændres, men han mener blot, 

at det ikke er en negativ ting. Ændringerne formodes nemlig at ske langsomt og er 

desuden styret af subjektets valg. Hertil laver han en sammenligning, som forklarer at 

identitetsudviklingen fra barn til voksen ikke er skidt. I forbindelse med dette stiller han 

spørgsmålstegn ved, hvorfor udviklingen fra menneske til homo sapiens 2.0 skulle være 

negativ. 

“it might be impossible to become posthuman without wholly or in large 

part disrupting one form of identity or another. However, on such restrictive 

conceptions, identity would also be disrupted in the transformation of child 

into adult. Yet we do not think it is bad for a child to grow up.” (Bostrom, 

2006: 16). 

 
Her ræsonnerer Bostrom over, om det er muligt for mennesket at blive transhuman, uden at 

ændre i identiteten. Han mener, at det formentlig er umuligt at undgå ændringer af 

identiteten, men at disse ændringer ikke nødvendigvis vil være negative. Her laver Bostrom 

endnu en sammenligning til processen, som er at gå fra barn til voksen. Her sker en 

transformation af identiteten, og barnet udvikler nye følelser. Bostrom argumenterer for, at 
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børn med alderen udvikler deres følelsesmæssige spektrum, og at det derfor ikke er 

utænkeligt for det voksne menneske også at udvikle sit følelsesspektrum yderligere.  

 

Konklusion: Det fremgår tydeligt, at Bostrom anerkender de muligheder som 

transhumanismen giver anledning til, og han afslutter også med konklusionen: 

“One might well take an expansive view of what it means to be human, in 

which case “posthuman” is to be understood as denoting a certain possible 

type of human mode of being – if I am right, an exceedingly worthwhile 

type.” (Bostrom, 2006: 24).  

 
Han mener både at homo sapiens 2.0 er godt, men også at det er fordelagtigt for det 

nuværende menneske at tilnærme sig, eller blive homo sapiens 2.0.  

 
 
7.2 Julian Savulescu 
 
I dette afsnit analyseres Julian Savulescus argumenter for menneskelige forbedringer i sit 

kapitel Human Enhancement i bogen Ethics and the contemporary world, af David Edmonds 

fra 2019. Savulescu er filosof og professor i praktisk etik ved Oxford Universitet (University 

of Oxford, 2020). Savulescu definerer enhancement, som det at gøre noget bedre, og han 

definerer bioenhancements, som værende forbedringer, som er en direkte biologisk 

indgriben (Savulescu, 2019: 1). I analysen vil vi gøre brug af ordet transhumanisme, når 

human enhancement omtales. I den kommende analyse vil vi undersøge tre præmisser, som 

Savulescu opstiller.  

 

Præmis 1: Vi forbedrer allerede mennesket ved brug af eksisterende teknologier. 

“Biological intervention into human performance include drugs, 

genetic modification, surgery, electrical or magnetic stimulation, 

insertion of computer chips or interfaces, etc. Pretty much any aspect 

of human performance can be improved.” (Savulescu, 2019: 319).  
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Savulescu argumenterer for, at vi allerede forbedrer og adfærdsregulerer os selv, via 

behandling og medicin. Han stiller derfor spørgsmålstegn ved, hvorfor man skulle sige nej til 

lignende medicin uden bivirkninger. Tidligt i teksten gør Savulescu opmærksom på de 

forskellige typer af forbedringer, mennesket kan opnå gennem anerkendelsen af 

transhumanisme. Han inddeler de forskellige typer, i kategorierne; cognitive, physical, mood 

og love. Han argumenterer for, at man skal skelne mellem de helbredsmæssige forbedringer 

og dem, som ikke har et sundhedsmæssigt aspekt. Han kommer med et eksempel som 

omhandler IQ. I eksemplet forklarer han, at der er forskel på, om man vil ændre en IQ, der 

er lavere end normalt, eller om man ændrer en normal IQ til over det sædvanlige. Ændrer 

man f.eks. et individs IQ fra 70 til det gennemsnitlige, 100, ville dette være af 

helbredsmæssige årsager. Ændrer man derimod et individs IQ fra 100 til over det normale, 

f.eks. 200, ville dette være anset som en forbedring. Hans IQ-eksempel er også yderst 

veloplagt, men vil kræve en ekstrem regulering og kontrol af teknologien. Han understøtter 

ikke sin teori med et konkret eksempel på, hvordan dette skulle fungere, og det giver 

dermed argumentet en utopisk uopnåelighed. 

Derudover påtaler Savulescu et andet syn på forbedringer, som kobles til velfærd: “The 

biggest questions that we face as a society are: what is a good life, and how do we balance 

individual interest against those of society as a whole?” (Savulescu, 2019: 331).  

Her argumenterer han for, at forbedringer der ændrer på vores biologi og psyke, samlet er 

en forbedring af vores velfærd. Dette er dog individuelt, og kommer an på individets behov 

og omstændigheder. Et individs egne forbedringer vil derfor ikke være forbedringer for et 

andet individ. 

“According to Welfarist definition, enhancement is a change in our biology or 

psychology that improves our wellbeing. Whether increasing or decreasing some 

function is good depends on the circumstances, our values, and our concept of 

wellbeing.” (Savulescu, 2019: 321). 

 

I forlængelse af Savulescus sammenkobling mellem forbedringer og velfærd, påtaler han de 

forbehold, der kan eksistere. Først og fremmest fastslår han, hvad han selv definerer som 

velvære: “I think of happiness in a narrow sense to mean pleasurable mental states.” 

(Savulescu, 2019: 321). Han argumenterer for, at alle mennesker er født med et bestemt 

hedonistisk niveau, der fastlægger vores glædes-skala. Savulescu mener, at vi i dag har en 
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indforstået forståelse af, hvor lykkeligt mennesket kan være, uafhængig af 

omstændighederne. Da vi allerede regulerer lykke ved f.eks. antidepressiv medicin, hvorfor 

så ikke hæve det hedoniske niveau, hvis dette kan gøres uden bivirkninger? Hvis vi kunne 

vælge at være lykkeligere, hvorfor så ikke vælge det? “We should evaluate biological 

interventions and their impact on wellbeing within the range of circumstances we face in the 

modern world.” (Savulescu, 2019: 322). Med dette mener Savulescu, at menneskets velvære 

altså skal tages i betragtning af tiden. Menneskets præmisser for velvære, vil altså ændre sig 

i takt med den morderne- og teknologiske verdens udvikling. 

 

Præmis 2: Ulighed, som konsekvens af transhumanismen, er ikke anderledes end medfødt 

ulighed, eller ulighed skabt på baggrund af nuværende teknologier.  

 

“There is natural inequality; we start off very unequal. Some people are born with low IQ, 

some with high. The same is true for every human characteristic from empathy to self-

control to athletic ability.” (Savulescu, 2019: 323). Savulescu er velvidende om, at 

transhumanisme vil medføre ulighed i form af f.eks. tilgængelighed i forhold til at kunne 

anvende teknologien. Han mener derimod, at det ikke er et grundlag for at forhindre 

genteknologi. Han kommer blandt andet med eksemplet, at dyre uddannelser og 

teknologier også skaber ulighed, men stadig forekommer. Han stiller spørgsmålstegn ved, at 

denne form for ulighed er accepteret, når genteknologi ikke er. Han påpeger igen 

vigtigheden af, hvordan forbedringerne opfattes. Hvis teknologien anses som en 

sundhedsteknologi, og behandles herefter, vil teknologien være lige tilgængelig og reducere 

den naturlige ulighed. 

“However, a case could be made for treating enhancement like health care, 

especially if it is important to wellbeing. (…) And if there were a social safety 

net, so that it was offered to all, bioenhancement could actually reduce 

natural inequality.” (Savulescu, 2019: 323) 

 

Han understøtter sit argument, ved at sætte det i et perspektiv til tid og historie. Han 

sammenligner teknologien med skrivning og læsning, som i starten kun var tilgængeligt for 

højtstillede samfund og mennesker, men i dag er tilgængeligt for den største del af 
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verdenen. Det samme gælder mobiltelefonen. Han mener altså, at man skal se det i det 

store perspektiv, og tillade en vis mængde ulighed, da den vil reduceres med tiden. “When it 

comes to enhancement, some level of inequality should be tolerated for the sake of other 

values.” (Savulescu, 2019: 324). Hans påstand går på, at ulighed i samfundet burde 

accepteres, så længe at det fører til større samlet velfærd. Det fører dog igen til hans 

forestilling om, at teknologien vil være tilgængelig på baggrund af, at den ses som en 

sundhedsteknologi. Dette er dog tvivlsomt, da dette ikke er tilfældet for sundhedsteknologi i 

dag. Savulescu nævner intet i forhold til geografiske og samfundsmæssige forskelle. Allerede 

i dag er der en kæmpe ulighed, på f.eks. Danmarks og USA’s velfærdssystem, og dermed 

tilgang til sundhedsteknologi. Savulescu tager øjensynligt ikke dette i betragtning, og hans 

argument virker dermed igen, som et uopnåeligt ønske om en utopisk verden.  

 

Savulescus påstand om at ulighed i samfundet er forsvarligt, hvis det fører til en større 

samlet velfærd, læner sig op ad den utilitaristiske tankegang. Her menes der at den rigtige 

handling er den handling, som samlet set har den højeste lykke. Transhumanismens accept 

vil medføre at uligheden i et samfund bliver større, da transhumans vil opnå en højere lykke, 

biologi og psyke, og dermed bliver klogere end det normale menneske. Det normale 

menneske vil altså ikke blive svagere, og derfor vil den samlede lykke i et samfund blive 

højere, ved anerkendelsen af transhumanismen.  

 

Præmis 3: Vi er forpligtet til at benytte genteknologi, hvis det forbedrer vores velvære. 

 

“So if enhancement can improve wellbeing, there’s a moral imperative to take advantage of 

it.” (Savulescu, 2019: 330). Savulescu argumenterer for, at vi er forpligtet til at forbedre 

menneskets helbred. Ligeledes er vi forpligtede til at udvikle medicin og udnytte teknologi, 

der helbreder sygdomme. Hørelse, syn, hukommelse osv. bliver forringet med alderen, trods 

medfødt ulighed. Men hvorfor skal dette ses som normalt og accepteret, når det forringer 

helbredet, hvis dette kan ændres? (Savulescu, 2019: 30). Her kommer han igen ind på, at vi 

skal skelne imellem helbredelse og forbedringer. Hvis vi forbedrer ældres hørelse og syn, vil 

det være en forbedring af deres helbred og dermed velfærd. Det vil altså ikke være en 

umenneskelig forbedring. Da han med sin præmis mener, at vi er forpligtet til at benytte 

genteknologi, kan det siges at være en deontologisk tankegang. Kant hævder i den 
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deontologiske etik, at mennesket altid skal handle ud fra sin sunde fornuft, da man ikke kan 

lære alle mennesker hvad gode og dårlige handlinger består af. Savulescu argumenterer for, 

at genteknologi forbedrer vores velvære, derfor er der en moralsk pligt til at gøre dette.  

 

Savulescu italesætter filosof Michael Sandels (Harvard University, 2020) bekymringer om, 

hvorledes menneskets respekt overfor medfødte egenskaber vil bibeholdes. “When we 

adopt the attitude Sandel is worried about, there is a danger of instrumentalizing ourselves – 

particularly using our children as a means to achieving certain goals.” (Savulescu, 2019: 324-

325) Hertil svarer Savulescu, at Sandel forveksler forbedringer og almen opdragelse. Han 

påpeger, at der allerede eksisterer hyperparenting. Her menes der, at forældre presser 

deres børn til ekstremer. Det er altså ikke forbedringer som forårsager dette, men 

forældrenes opdragelse og pres på barnet. Han argumenterer dermed for at mennesket, 

uanset om transhumanismen indføres eller ej, vil stræbe efter at forbedre sig.  

“Life is about trying to improve ourselves. We do this through education, diet, psychological 

techniques. Enhancement technologies are part of the same pattern – of trying to enable 

society to flourish and to live good lives.” (Savulescu, 2019: 325). 

Transhumanismen vil altså kun åbne dørene for nye slags forbedringer. Mennesket vil 

dermed ikke miste respekten overfor evner og egenskaber, men vil blot udvikle disse 

yderligere og på nye måder. Derudover påtaler han bekymringerne om, hvorvidt mennesket 

vil bevare sin diversitet, som kan menes at have været med til menneskets overlevelse. 

Savulescu kommer med eksemplet om, at det i dag ikke længere er nødvendigt at have en 

psykopat i ens “gruppe” for at overleve, netop på grund af den teknologiske udvikling. Det 

vil derimod være farligere i den moderne teknologiske verden. En psykopat med et biologisk 

våben, eller en atombombe i sin besiddelse, vil kunne udslette millioner af mennesker. 

“Arguably, through most of human history, having a psychopath in your group helped your 

group survive against another group.” (Savulescu, 2019: 327)  

Dertil påtaler han at vi skal gå væk fra synet på evolution som overlevelse, som i Darwins 

evolutions teori. 

 

Han bruger psykopati som eksempel på, at man skal kunne navigere i, hvilke kvaliteter der 

skal forbedres, og at dette kan være individuelt. Forbedrer du f.eks. kun det kognitive hos en 

psykopat, risikerer du at ende op med en mere effektiv psykopat. Det er derfor nødvendigt, 
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at du også forbedrer disses sympati og empati, da de mangler. Dog tilføjer han, at det heller 

ikke nødvendigvis er sundt at have for meget sympati og empati. I visse fag, f.eks. indenfor 

politik og militæret, hvor der skal tages store og skelsættende beslutninger, inden for en vis 

tidsramme, ville det ikke være effektivt, hvis alle beslutningstagerne er for empatiske. 

Således kan det ske, at deres følelser står i vejen for at træffe en beslutning. (Savulescu, 

2019: 329).  

 

Konklusion: Savulescu er tilhænger af den transhumanistiske evolution, der forsøger at 

forbedre mennesket, han beskriver denne evolution som den rationelle: 

“I believe we should be pursuing rational evolution. Rational evolution goes 

beyond Darwinian evolution... Rational evolution asks in what ways it would 

be rational to evolve. I believe there should be two goals to rational 

evolution. First, to increase wellbeing (and autonomy), and second, to 

achieve some sort of moral ordering of society... The biggest questions that 

we face as a society are: what is a good life, and how do we balance 

individual interests against those of society as a whole? How much should 

we promote some conception of justice at the cost of some aspects of 

individual wellbeing?“ (Savulescu, 2019; 13).  

 

Dette er han dog med forbehold for, at det skal være under regulerede og kontrollerede 

forhold. Indføres transhumanismens ideologier vil det altså kræve, at verdenen og 

samfundsstrukturen nytænkes, i forhold til denne nye teknologi.  

 

 
7.3 Francis Fukuyama 
 
I følgende afsnit analyseres Francis Fukuyama’s argumenter imod transhumanisme i artiklen 

Transhumanism – the world’s most dangerous idea fra 2004. Som titlen antyder, har 

Fukuyama et negativt syn på transhumanismen, og i forbindelse med dette, belyser han 

nogle af ismens etiske problematikker. Fukuyama er professor i statskundskab ved Stanford 

University og han har ydermere siddet i den amerikanske præsidents råd for bioetik fra 

2001-2004 (Stanford University, 2020). Fukuyama udtrykker sin bekymring overfor 
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transhumanismen, da denne har mulighed for at skabe en række irreversible konsekvenser 

for mennesket, hvor man ikke kender omfanget eller alvoren af disse. I teksten præsenterer 

han et hovedargument med tre præmisser imod transhumanismen, som her vil blive 

analyseret og vurderet.  

 

Præmis 1: Transhumanismen vil ødelægge den menneskelige kerne. 

Fukuyama beskriver mennesket som havende en menneskelig kerne, der er dybereliggende 

end blot hudfarve, skønhed og intelligens. Hans bekymring grunder derfor i 

transhumanismens mål om at ændre i denne kerne. I sin argumentation bruger Fukuyama 

the U.S. Declaration of Independence, som siger “all men are created equal.” Med dette 

referer han til, at alle er skabt med lige muligheder, eftersom disse individer fundamentalt 

har samme menneskelige kerne. Ændrer vi dog på denne kerne, ændrer vi på det, som er 

grundlaget for vores rettigheder.  

“Underlying this idea of the equality of rights is the belief that we all 

possess a human essence that dwarfs manifest differences in skin color, 

beauty, and even intelligence. This essence, and the view that 

individuals therefore have inherent value, is at the heart of political 

liberalism. But modifying that essence is the core of the transhumanist 

project.” (Fukuyama, 2004). 

 
Fukuyama præsenterer sin antagelse af den menneskelige kerne som værende et faktum. 

Dog bliver det ikke præciseret, hvad denne kerne er, men han mener at transhumanisterne 

ønsker at ændre den. Det kommer derfor til at virke som om, at Fukuyama forsøger at 

tilbageholde eller mislede information. På baggrund af dette, kan påstanden om den 

menneskelige kerne hurtigt opfattes som utroværdig, da den bygger på antagelser, som ikke 

bliver understøttet. Endvidere er Fukuyama bekymret for, hvad disse ændringer i kernen vil 

have på længere sigt, samt at man allerede på nuværende tidspunkt kan ane medicinske 

ændringer i f.eks. adfærd eller personlighed. 
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“Nobody knows what technological possibilities will emerge for human 

self-modification. But we can already see the stirrings of Promethean 

desires in how we prescribe drugs to alter the behavior and 

personalities of our children. (...) we may unwittingly invite the 

transhumanists to deface humanity with their genetic bulldozers and 

psychotropic shopping malls.” (Fukuyama, 2004). 

 
I citatet præsenterer Fukuyama, transhumanisternes ønske om menneskelig 

selvmodificering, og sammenligner det med den allerede eksisterende medicinske 

adfærdsregulering, som finder sted i dag. Det kan dermed udledes af citatet, at Fukuyama 

har en formodning om, at genteknologiens effekter vil ligne adfærdsregulerende medicins 

effekter. Fukuyama mener at disse to situationer er sammenlignelige, men han underbygger 

det ikke yderligere, og sammenligningen er derfor tvivlsom.  

Ud fra ovenstående kan det antages, at han ikke er særligt detaljeret i sin beskrivelse af, 

hvad den nuværende effekt af adfærdsregulerende medicin er. Det opstilles blot som 

værende en negativ effekt. Det kan udledes, at Fukuyama allerede er kritisk over for de 

nuværende tendenser I samfundet, som han mener i yderste tilfælde, kan ødelægge vores 

menneskelige kerne, hvis den transhumanistiske ideologi udbredes. 

Gennemgående for Fukuyamas argumentation af denne præmis er, at han gør brug af 

mange tvetydige vendinger og komplicerede ord, som skal videre undersøges, før man kan 

forstå hans argumentation. Dette besværliggør forståelsen af det egentlige argument og 

fører, ifølge Thomson, til at læseren er mere tilbøjelig, til at acceptere argumentet. Dette 

ses, da han bruger avancerede vendinger som: “prometheans desires” og “that dwarfs 

manifest differences”. Ofte er hans ordvalg ikke let forståelige, og dette kan være et tegn på, 

at han forsøger at skjule sine tvivlsomme argumenter ved at overakademisere sit sprogbrug.  
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Præmis 2: Ved indførelse af transhumanisme vil en mulig konsekvens være øget ulighed i 

samfundet. 

I Transhumanism – the world’s most dangerous idea bruger Fukuyama gennemgående ordet 

equality. I denne sammenhæng skal begrebet forstås som, at alle individer er lige, set ud fra 

deres menneskelige kerne. Man ser dermed bort fra menneskers forskelle som f.eks. 

hudtone, skønhed, intellekt mm. (Fukuyama, 2004). Fukuyama påpeger, at individer som gør 

brug af genteknologi, vil være biologisk overlegne kontra de individer som ikke gør brug af 

teknologien. Derudover påpeger han, at genteknologien ikke er udviklet i lige så høj grad i 

de fattige lande som i de rige, og de har dermed ikke de samme muligheder. På baggrund af 

dette argumenterer han for, at en ny overlegen art, vil føre til yderligere ulighed, idet denne 

vil kræve ophøjede rettigheder.  

“If we start transforming ourselves into something superior, what rights 

will these enhanced creatures claim, and what rights will they possess 

when compared to those left behind? If some move ahead, can anyone 

afford not to follow? These questions are troubling enough within rich, 

developed societies. Add in the implications for citizens of the world's 

poorest countries -- for whom biotechnology's marvels likely will be out of 

reach -- and the threat to the idea of equality becomes even more 

menacing.” (Fukuyama, 2004). 

 
I dette citat stiller Fukuyama mange retoriske spørgsmål, og derfor fremstår det, at 

Fukuyama heller ikke kender svarene på sine egne spørgsmål. En grund til at spørgsmålene 

er retoriske og dermed åbne, kan skyldes at Fukuyama vil have læseren til at reflektere over 

spørgsmålene snarere end at svare på dem.  

På baggrund af citatet, kan det diskuteres om transhumanisme vil føre til større ulighed i 

samfundet. Det afhænger til dels også af hvilket samfund der er tale om. I et land som 

Danmark hvor staten betaler sygdomsbehandlinger, vil uligheden ikke være specielt stor. 

Sammenligner man Danmarks velfærdssamfund med USA, hvor man selv skal betale for sine 
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behandlinger, vil det derimod kunne skabe større ulighed i og med at alle dem der ikke vil 

have råd til denne type behandling vil blive left behind. Da Fukuyama kommer fra USA, kan 

det være en af årsagerne til, at han argumenterer, som han gør.  

Endvidere er det essentielt at analysere hvordan Fukuyama vægter lighed og livskvalitet. 

Han mener, at der ved øget ulighed i samfundet, samtidig vil skabes end degradering af 

livskvalitet. Han præsenterer sine argumenter imod transhumanisme ved at forklare, hvilke 

konsekvenser der kan forekomme ved brug af teknologien. Som præsenteret i analysen, 

mener han, at ved indførelse af transhumanismen, vil en konsekvens være større ulighed i 

samfundet, hvilket er moralsk problematisk. Derfor mener han, at vi ikke skal acceptere den 

transhumanistiske vision. Disse overvejelser læner sig op ad konsekvensetikken, fordi 

Fukuyama mener, at hvis vi accepterer transhumanismen, vil det føre en masse negative 

konsekvenser med sig.  

 
Præmis 3: Ved at ændre i menneskets negative karaktertræk vil værdien af de gode 

karaktertræk også forsvinde. 

Fukuyama argumenterer for, at vores gode karaktertræk er forbundet med vores dårlige. Så 

hvis vi ændrer eller fjerner de dårlige karaktertræk ved hjælp af genteknologi, vil det også 

have konsekvenser for de gode karaktertræk. Dette beskrives i nedenstående citat. 

“Our good characteristics are intimately connected to our bad ones: If we 

weren't violent and aggressive, we wouldn't be able to defend ourselves; if 

we didn't have feelings of exclusivity, we wouldn't be loyal to those close to 

us; if we never felt jealousy, we would also never feel love. Even our 

mortality plays a critical function in allowing our species as a whole to 

survive and adapt (and transhumanists are just about the last group I'd like 

to see live forever). Modifying any one of our key characteristics inevitably 

entails modifying a complex, interlinked package of traits, and we will 

never be able to anticipate the ultimate outcome”. (Fukuyama, 2004). 

 

Fukuyama antager, at når de dårlige karaktertræk ændres, så vil de gode kvaliteter ikke 

længere have samme værdi, i og med, at der ikke længere er en kontrast. Dette fremstår 
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som et logisk argument, hvilket man som læser kan sætte sig ind i. Dog bygger hele dette 

argument på en antagelse, som han ikke videre evaluerer. Han antager at de forskellige 

følelser, som mennesket besidder, automatisk er forbundet, og at vi dermed ikke kan føle 

kærlighed, hvis vi aldrig føler jalousi. Da præmissen bygger på en antagelse, som ikke bliver 

understøttet yderligere, kan man sige, at hans argumentation er vanskeligere at vurdere. 

Gennemgående for teksten fremstår Fukuyamas argumentation subjektiv og meget 

personlig. I overstående citat udtrykker han; ”(…) and transhumanists are just about the last 

group I'd like to see live forever.” Dette citat understreger hans markante holdning til 

transhumanismen og at han ikke ønsker dem at lykkes med deres vision. Derudover ses det 

allerede i starten af artiklen, hvor Fukuyama beskriver transhumanisterne som “a strange 

liberation movement”. Ydermere kategoriserer han dem som en form for kult: “It is 

tempting to dismiss transhumanist as some sort of odd cult, nothing more than science 

fiction taken too seriously”. (Fukuyama, 2004). I modsætning til Fukuyama, anerkender og 

imødekommer Nick Bostrom modargumenter. Dermed fremstår Bostrom mere troværdig, 

og samtidig mere sympatisk.  

Konklusion: Fukuyama konkluderer på baggrund af de forelagte præmisser, at 

transhumanismen vil have for store og uforudsigelige konsekvenser, der kan have potentiale 

for at ødelægge vores menneskelige kerne. Han konkluderer, at vi ikke kan anticipere 

følgerne af transhumanismen og at vi derfor ikke bør acceptere transhumanismen.  

 

7.4 Ruth Chadwick 
 
I dette afsnit vil vi analysere Ruth Chadwick’s kapitel Playing God fra bogen Applied Ethics: 

Critical Concepts in Philosophy, Volume 2, 2002. I kapitlet kritiserer Chadwick brugen af 

begrebet playing God, der kan bruges, når man stiller sig kritisk over for moralske 

beslutninger, der omhandler liv eller død. Chadwick undersøger begrebet via 2 cases: 

beslutnings-case og teknologisk-case. Derudover analyseres hendes etiske argumentation, 

hvorvidt brugen af begrebet playing God er religiøst eller uafhængigt af religiøs 

overbevisning, samt om begrebet kan opfattes, som en guideline til når man tager 

beslutninger.  
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Præmis 1: Det er forkert at lave medicinske indgreb, da det går imod Guds vilje, og naturens 

gang.  

I afsnittet God’s prerogative og Letting nature take its course kommenterer Chadwick på 

betydningen af playing God. Heraf er nogle af betydninger baseret på religiøs overbevisning, 

og den anden på naturens egen gang: “From a religious point of view the objection may be 

that it is for God to give life and for God to take it away.” (Chadwick & Schroeder, 2002: 45). 

Her beskriver Chadwick, at sygdom og død i et religiøst sammenhæng anses som Guds straf 

for ens synder, og det er derfor ikke er menneskets ret at ændre dette. Bruger man 

begrebet playing God i en religiøs sammenhæng, skal man ikke ændre i bestemte 

handlinger, da det er op til Gud at beslutte, hvad et menneskets skæbne er. Det vil derfor 

være forkert at udføre medicinske indgreb, da det går imod Guds vilje. Chadwick 

underbygger dette, ved at bruge John Harris’ bog Violence and Responsibility, da man også 

leger Gud når man vælger ikke at handle, såvel som når man aktivt handler:  

“If we are able to change things, then to elect not to do so is also to determine what will 

happen in the world. We would be playing God quite as much if we left Y and Z to their fate 

as we would if we killed B” (Chadwick & Schroeder 2002: 45) 

Bruger man begrebet i sammenhæng med Letting nature take its course, kan det bruges 

som et argument for, at menneskets handlinger ændrer på naturens gang, og man derfor 

går ind og leger Gud.  

Dertil nævner Chadwick filosoffen John S. Mill’s holdning til emnet. Han mener, at det er 

umuligt for mennesket at lade naturen gå sin gang, fordi hver menneskelig handling, vil have 

en påvirkning på naturen. Bruger man derfor argumentet på baggrund af, at man ikke skal 

ændre på Guds vilje eller naturens gang, ville det altså betyde at den medicinske verden, 

skulle have en vis begrænsning, da man ellers vil påvirke disse. 
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Præmis 2: Alle menneskeliv, er lige meget værd. Derfor er det forkert at nogle mennesker 

dømmer andre menneskers liv, til at være mindre værd. 

“The suggestion may be that human beings have lives that are of equal value, and that it is 

therefore wrong for one set of people to judge that the lives of others are of less value.” 

(Chadwick & Schroeder 2002: 46). 

Chadwick præsenterer i kapitlet Equality, at hun mener at alle menneskeliv er lige meget 

værd, og dermed at alle mennesker er lige. I forlængelse af dette argumenterer Chadwick 

for sin præmis med eksemplet om en patient, som fik stoppet sin dialysebehandling før tid. 

Denne beslutning blev taget, da det medicinske personale mente, at hans livskvalitet ikke 

var høj nok, til at de ville færdiggøre behandlingen. Ved denne sag mener Chadwick, at 

personalet ikke havde ret til at bestemme over patientens liv, da alle liv er lige meget værd. 

“Does the health-care professional have the right to define medical success in quality terms, 

with the consequence that a treatment decision will result in the patient’s death?” 

(Chadwick & Schroeder 2002: 46). Chadwick mener, at det er forkert, at nogle mennesker 

kan bedømme et andet individs livskvalitet, og ud fra dette beslutte om individet skal holdes 

i live. Hun mener derfor heller ikke, at uddannelsesmæssig erfaring giver én ret til at 

værdisætte et andet menneskes liv. “I may plausibly feel that a health-care professional is 

my equal as a human being, and therefore has no right to make a decision about whether 

my life should continue or not.” (Chadwick & Schroeder, 2002: 46). Dertil mener Chadwick 

ikke, at man er berettiget den magt at kunne bestemme, hvorvidt et liv har kvalitet nok, til 

om det skal leves eller ej, da alle på et menneskeligt plan er lige. Chadwick mener, at 

sundhedspersonalet, på baggrund af deres professionelle uddannelse, føler sig mere 

kompetente end dem, der ikke er uddannede inden for den medicinske verden. Af den 

grund mener Chadwick, at de selv tror at de er i stand til, og har lov til, at træffe sådanne 

beslutninger om andre. 

Chadwicks præmis om, at alle menneskelige liv er lige meget værd, bygger på den ene 

historie, om en patient der fik stoppet sin dialysebehandling før tid, grundet personalets 

holdning til patientens livskvalitet. Chadwick fremstiller i sin argumentation en påstand, om 

at alle medicinuddannede er af samme holdning - nemlig at de gerne må dømme andre 

menneskers liv, og tage beslutninger baseret på det. Chadwick præsenterer dog ingen 
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videnskabelig evidens for, at denne påstand er sand. Hun baserer præmissen på en 

correlation, som kan være tvivlsom, da hun baserer sine overvejelser på et enkeltstående 

tilfælde, som er situationen med dialysebehandlingen. Hun bygger altså sit argument på en 

generalisering og kan derfor, ifølge Thomson, ende med at fejle i hendes argumentationen, 

da det er en ubegrundet generalisering. Endvidere er eksemplet, hun tager udgangspunkt i, 

en historie fra 1985 - eksemplet er altså 17 år yngre end denne tekst. Man kan derfor stille 

sig kildekritisk overfor, om Chadwick tager højde for skiftende tider og samfundets skiftende 

normer.  

Præmis 3: Alle mennesker har til fælles, at deres viden er begrænset. 

Efter afsnittet Equality bliver afsnittet Omniscience præsenteret. Her mener Chadwick i 

forlængelse af lighedspræmissen, at alle mennesker derudover har til fælles, at deres viden 

er begrænset.  

“Those who take decisions about the quality of the lives of others are aspiring to the kind of 

omniscience that is simply not available to them. (It would only be available to a being who 

was genuinely superior). Hence they are playing God.” (Chadwick & Schroeder, 2002: 47). 

Med dette mener Chadwick, at individer der tager livsændrende beslutninger på andres 

vegne, stræber efter alvidenhed - hvilket er uopnåeligt for mennesket. Det vil kun være 

muligt at være alvidende for væsner, hvis viden overgår det normale menneske. Mennesket 

skal derfor ikke tage beslutninger om, hvorvidt der skal gøres brug af genteknologi i den 

menneskelige krop. Med dette må menes, at konsekvenserne er for store til at mennesket 

kan gisne om disse. Da Chadwick mener, at menneskers viden er begrænset, og at vi derfor 

ikke skal træffe beslutninger, som kræver alvidenhed, kan det sættes i perspektiv til den 

deontologiske etik. Den deontologisk etik mener, at man henholdsvis har- eller ikke har pligt 

til, at udføre visse handlinger, uanset konsekvenserne. 

Chadwick bygger igen sit argument på en antagelse om, at alle menneskers viden er 

begrænset. Hun fremlægger ingen videnskabelig evidens for at dette er sandt, derfor må vi 

gå ud fra, at hun fremlægger denne antagelse på baggrund af sin baggrundsviden. 

Da vi mennesker ikke er alvidende, vil det ikke være fair at bestemme over et andet 

menneskes liv. Dog tilføjer Chadwick at vi ikke kan undgå, i nogle situationer, at skulle tage 
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beslutninger der omhandler liv eller død “But while we cannot avoid taking decisions that 

have life and death implications.” (Chadwick & Schroeder, 2002: 47).  

Præmis 4: Begrebet playing God kan bruges til at opveje konsekvenser af en beslutning.  

 “(…) it may be interpreted as a counsel, advising us that we should be particularly careful in 

assessing the consequences of actions describable as playing God, because they have these 

special feautres.” (Chadwick & Schroeder, 2002: 51). Begrebet playing God kan ses som en 

slags counsel, når det kommer til beslutninger, der omhandler liv eller død. Med dette 

mener hun, at begrebet kan bruges til at påpege store og uventede konsekvenser ved en 

beslutning, som kan være med til at ændre det som hun beskriver som ens verdenssyn. 

Dertil mener hun, at begrebet får en større retorisk betydning, i kraft af sin funktion som 

counsel: “The playing God objection is more than mere rhethoric, but is less than an 

argument against a course of action. As a counsel it has some value.” (Chadwick & 

Schroeder, 2002: 52). Chadwick mener, at hvis man leger Gud, kan det medføre positive 

udfald, såvel som katastrofale konsekvenser. Det mener hun, da det uvisse giver rum til 

frygt, som oftest medføre angstprovokerende konsekvenser: “the unpredictability of the 

consequences allows room for the fear that we may actually be courting some unimaginable 

disaster.” (Chadwick & Schroeder, 2002: 51). Beslutninger der er kategoriseret, som at lege 

Gud, bliver derfor oftest undgået, grundet frygt eller angst. At tage denne form for 

beslutninger vil altså være ubehagelige, hvilket er et argument hun bruger for, ikke at bruge 

begrebet. Chadwick understøtter ikke sin præmis med nogle argumenter for, hvorfor det 

medfører katastrofale konsekvenser.  

Konklusion: 

På baggrund af Chadwicks præmisser, kan det konkluderes at hun er imod transhumanisme. 

Dette i kraft af hendes argumentationer om at det er forkert på et religiøst samt naturligt 

niveau. Derudover mener hun, at mennesket ikke er alvidende, og derfor ikke kender til de 

konsekvenser som kan opstå ved brugen af genteknologi. Det er kun overlegne, 

guddommelige væsener, der, fordi de er alvidende, kan træffe denne slags beslutninger - 

hvilket mennesket ikke er på nuværende tidspunkt. 

 



Basisprojekt 2  Hum-Tek B Roskilde Universitet 
Eksamensnr: S2024791753   03/06-2020 

 58 

Kapitel 8: Diskussion  
 

I det følgende kapitel vil vi på baggrund af vores analyse, diskutere hvorvidt mulige 

konsekvenser, der kan opstå som resultat af CRISPR-Cas9, skal accepteres. Derudover 

diskuteres brugen af CRISPR-Cas9 teknologien til helbredelse af kræft. 

 

Savulescu tager højde for at brugen af menneskelige forbedringer, vil kunne føre til øget 

ulighed. På baggrund af Savulescus argumentationer, kan man på den ene side mene, at en 

vis grad af utilsigtede konsekvenser og ulighed skal accepteres. Dette er på baggrund af hans 

holdning om, at individet er forpligtet til at handle, hvis det øger menneskets velvære - også 

selvom dette har bekostninger: “Safety could set one limit, although, again, the claim that 

something has to be perfectly safe in order for it to be ethical is too restrictive.” (Savulescu, 

2019: 330). På den anden side kan det diskuteres, hvorvidt denne holdning har 

konsekvenser, der er overkommelige. Ifølge Chadwick vil disse konsekvenser, som ikke kan 

beregnes eller forudsiges, grundet teknologiens ukendte virkning og udvikling, være 

katastrofale. Et gennemgående dilemma for indførelsen af teknologien er, hvem der har ret 

til at beslutte, hvilke konsekvenser og risici som er acceptable. Man kan på baggrund af 

Savulescus argumenter tale for, at transhumanisme vil forbedre menneskets velvære, og 

dermed livskvalitet, i sådan en grad, at utilsigtede konsekvenser og risici skal accepteres. I 

kontrast til dette, er Chadwicks argumentationer, at handlinger der kan medføre fatale 

konsekvenser, ikke burde udføres. På baggrund af hendes argumentation, kan man altså 

modsætte sig Savulescus argumentation om, at visse konsekvenser skal accepteres. 

Chadwick mener, at der eksisterer en tendens til, at man oftere associerer negative udfald 

med dét at lege Gud. Ifølge Chadwick bør man, så vidt muligt, undgå at tage beslutninger 

hvor jeg’et leger Gud. I forlængelse af dette mener hun, at det ikke er op til individet at 

vurdere andre menneskers livskvalitet. Modsat mener Savulescu, at en vurdering af, hvad 

der er en høj livskvalitet, er nødvendig for at indføre transhumanisme. 

 
Bostrom diskuterer ikke ulighed i forhold til adgang til teknologien, men beskriver derimod 

forskellene på det nutidige menneske og homo sapiens 2.0. Han mener ikke, at det er skidt 

for individet at blive homo sapiens 2.0. Han diskuterer individets identitet og mener ikke, at 

overgangen vil have negative konsekvenser for identiteten. Dette kan dog virke svært at 
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forholde sig til, da vi ikke ved, hvilken selvopfattelse homo sapiens 2.0 vil have. Bostrom 

filosoferer over et menneske på flere århundrede, med sunde, kognitive, emotionelle og 

fysiske evner. Han italesætter dog ikke, hvilke større konsekvenser denne markante ændring 

i menneskets levetid vil føre med sig på et samfundsmæssigt plan. Det er desuden allerede 

en realitet, at teknologier ikke er lige tilgængelige for alle på verdensplan. Lovgivningen 

differentierer sig globalt, og økonomi spiller også en større rolle, når det drejer sig om 

adgang til teknologien. Man kan sætte spørgsmålstegn ved, hvilken ulighed vi risikerer at 

sprede, hvis nogle individer bliver tildelt markant længere levetid end andre. Bostrom 

mener desuden, at det er mere nyttigt at forbedre et individ, hvis evner allerede er 

formidable, end at forbedre et individ hvis evner er under gennemsnittet, indenfor et givent 

felt. Forbedrer man den dygtigste, vil dette skabe større ulighed. Dette stemmer overens 

med Savulescus holdning til ikke alene at kurere, men at forbedre individets evner på trods 

af, at uligheden vokser. Derimod mener Fukuyama, at det er fundamentalt forkert, at denne 

ulighed vokser på en sådan måde, hvis den er resultat af genmanipulering. Denne 

manipulering ændrer nemlig på, hvad Fukuyama definerer som den menneskelige kerne, og 

opløser det faktum at alle mennesker er født lige, hvilket står skrevet i 

uafhængighedserklæringen. Fukuyama mener, at dette er en forudsætning for, at alle har 

samme rettigheder. Man kan derfor frygte, at hvis vi ændrer på kernen blandt visse 

individer, risikerer vi at disse vil kræve flere rettigheder. 

KRÆFT 

CRISPR-Cas9 teknologien kan potentielt kurere sygdomme, såsom kræft, det medfører dog 

en række etiske dilemmaer. Hvert år er der 37.200 tilfælde af kræft i Danmark (jf. 6), og den 

nuværende behandling, som f.eks. kemoterapi har mange bivirkninger (Kræftens 

bekæmpelse, 2019a). Hvis der eksisterede en anden teknologi til behandling af kræft, ville 

den højest sandsynlig blive brugt. Det kan siges at CRISPR-Cas9 teknologien ville være en 

historisk milepæl for menneskeligheden, hvis den potentielt kunne kurere kræft, uden nogle 

umiddelbare bivirkninger. Der stilles derfor ikke etiske spørgsmål vedrørende, hvorvidt man 

skal kurere kræft med teknologien, men derimod spørgsmål i forbindelse med anvendelsen 

af selve genteknologien. Man kan som Savulescu mene, at vi er moralsk forpligtede til at 

udnytte en teknologi, hvis denne kan øge velfærden. Ud fra dette argument er det en 

selvfølge, at teknologien skal indføres, hvis den kan føre til en kræftfri verden. Der er dog 



Basisprojekt 2  Hum-Tek B Roskilde Universitet 
Eksamensnr: S2024791753   03/06-2020 

 60 

ingen beregninger for, hvilke konsekvenser dette kan medføre, og hvor omfattende disse vil 

være. På baggrund af Chadwicks argumentationer kan man ikke indføre teknologien 

forsvarligt. Udvikler man teknologien til at helbrede kræft, er det uforudsigeligt, hvilke 

andre måder teknologien ellers kan risikere at anvendes på. Derudover vides det ikke, hvilke 

konsekvenser det vil have for mennesket, hvis kræft helbredes på denne måde. Ifølge 

Bostrom, kunne integreringen af denne type teknologi, føre til længere liv for mange 

mennesker, hvilket er et argument for at indføre denne. Bostrom mener nemlig, at et 

længere liv, uden sygdom, er bedre for menneskets velvære. Teknologien er et uundgåeligt 

led i menneskets udvikling til homo sapiens 2.0, som Bostrom er fortaler for. Eftersom 

Fukuyama udtaler sig om transhumanismen meget konkret, er det svært, ud fra hans tekst, 

at diskutere om helbredelse af kræft helliger transhumanismens udbredelse. Han udtaler 

dog, at transhumanisterne er den sidste gruppe af mennesker han vil se leve for evigt. 

(Fuyama, 2004: 2). Sådan kan man reflektere over hvilken betydning dette har for 

Fukuyamas syn på integrationen af genteknologier. 

 

Kapitel 9: Afrunding  
 
9.1 Konklusion 
 
Vi har i dette projekt undersøgt, hvorfor CRISPR-Cas9 teknologien er interessant til 

helbredelse af kræft. Genteknologien CRISPR-Cas9 har på baggrund af vores indsamlede 

teori vist sig at have potentiale, i forbindelse med helbredelse af forskellige sygdomme. I 

vores redegørelse af kræftceller og teknologiens indre mekanismer, viser der sig en 

kompatibelhed mellem teknologien og sygdommen kræft. En af de nuværende 

problematikker angående helbredelse af kræft, er blandt andet at den nuværende 

behandling, i form af kemoterapi, ikke kun destruerer kræftceller, men også normale celler. 

CRISPR-Cas9 teknologien kan derimod gå ind og destruere en specifik celle, og dermed 

skåne resten af immunforsvaret. Hvis teknologien udvikler sig succesfuldt, vil den have langt 

færre bivirkninger end nuværende behandlinger. Studier har dog også vist, at teknologien 

potentielt kan fremkalde kræft. Det kan derfor konkluderes, at teknologien på nuværende 

tidspunkt stadig er på et stadie, hvor den ikke risikofrit kan helbrede kræft, men at den har 

potentiale til det i fremtiden. 



Basisprojekt 2  Hum-Tek B Roskilde Universitet 
Eksamensnr: S2024791753   03/06-2020 

 61 

 

Rapporten har analyseret og vurderet centrale etiske argumenter for og imod 

transhumanisme, som følge af genteknologi. Bostrom og Savulescu er fortalere for 

transhumanismen, og de mener, at det vil være fordelagtigt for menneskeheden at 

acceptere denne isme. Dette mener de, da teknologien vil forbedre mennesket med 

forbehold for, at det skal gøres under bestemte kontrollerede forhold. Til dette tilføjer 

Savulescu, at samfundsstrukturen skal nytænkes, således at transhumanismen kan blive 

implementeret i samfundet. Endvidere viste analysen, at Fukuyama argumenterer for at 

transhumanismen ikke skal accepteres. Dette på baggrund af at transhumanismens 

uforudsigelige konsekvenser, ifølge ham, kan ødelægge den menneskelige kerne, og dertil 

føre til ulighed og tab af gode egenskaber. Ligeledes er Chadwick i mod transhumanismen, 

da hun argumenterer for, at det kun er overlegne guddommelige væsener, ikke mennesker, 

der er i stand til at træffe beslutninger, som f.eks. genteknologien muliggør. 

 

Det kan på baggrund af vores rapport konkluderes, at CRISPR-Cas9 har stort potentiale som 

en accepteret sundhedsteknologi, men stadig er meget risikabel. Derfor er der også stor 

uenighed om hvorvidt, og i hvor høj grad, vi skal implementere teknologien. Hvis vi 

accepterer CRISPR-Cas9 til helbredelse af sygdomme, tilnærmer vi os samtidigt, at 

teknologien bliver anvendt på andre måder, heriblandt til skabelsen af homo sapiens 2.0 

 
 
9.2 Perspektivering 
 
 

CRISPR-Cas9 er en teknologi med mange muligheder, som rækker længere end blot at være 

en sundhedsteknologi. Teknologien har vist at have potentiale til at revolutionere 

landbruget, fordi den kan genmodificere afgrøder og dermed gøre dem mere robuste og 

modstandsdygtige. Dette kan være et skridt i retningen mod at gøre landbruget mere 

bæredygtig og mere klimatilpasset. (Det etiske råd, 2019: 13). CRISPR-Cas9 teknologien er 

fordelagtig i landbruget, da den potentielt kan erstatte sprøjtemidler, kvælstof og pesticider, 

som i dag anses for at have negative konsekvenser på miljøet. Derudover er den fordelagtig, 

fordi man kan udvikle afgrøder, som kan klare mere hårdført vejr. Dermed kan planterne 

modstå det hårdere klima, som vi formentlig vil opleve i fremtiden på grund af 
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klimaforandringer. Til sidst kan man udvikle afgrøder, med henblik på at gøre dem mere 

effektive, sådan at landbruget intensiveres, uden at det er nødvendigt at fælde skovarealer 

for at få plads til det. (Det etiske råd, 2019: 13). Dette indikerer, at teknologien har store 

muligheder, når det kommer til udviklingen af det fremtidige landbrug, især med et 

bæredygtigt perspektiv. Dog står lovgivningen i vejen for udbredelsen af denne teknologi i 

landbruget, fordi den bliver reguleret af EU's GMO-direktiv. Dette dikterer at CRISPR 

afgrøder kun må udvikles i laboratorier, og ikke dyrkes frit i jorden. (Miljø - og 

fødevareministeriet, 2019). 

Man kunne forestille sig, at en accept af CRISPR-Cas9 i landbruget, kunne være det første 

skridt imod at genmodificere mennesket med samme teknologi. Det kan synes mere 

overskueligt at genmodificere planter, før man tager skridtet videre og genmodificere 

mennesker. Derudover kan man argumentere for, at de konsekvenser der ville komme af 

fejl i genmodificering på planter, ville have mindre fatale konsekvenser end hvis fejlene var 

sket på mennesket. Derfor kan det ses som en fordel at starte med at genmodificere 

planter, før man tager skridtet videre til mennesket.   

Det kan tænkes, at der med stor sandsynlighed også vil være en politisk interesse, med 

ønske om at fremme teknologien af økonomiske grunde. Dette kan i yderste tilfælde, 

tænkes at føre til interesser inden for den militære magt.  
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