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Sammanfattning 
Med genteknik är det möjligt att ändra gensammansättningen i våra livsmedel och 

applikationen har väckt stort intresse, inte minst bland allmänheten. Genmodifierade (GM) 

livsmedel har varit föremål för diskussion sedan 1970-talet. Syftet med denna uppsats är att 

studera olika uppfattningar och representationer om genmodifierade livsmedel. Enligt teorin 

om sociala representationer har representationer dubbla funktioner. Den ena är att 

konventionalisera objekt och den andra innebär att representationerna intar en förutbestämd 

form. För att analysera uppfattningar och representationer har jag använt mig av en tematisk 

innehållsanalys samt en analys av kommunikativa strategier av samtal i fyra fokusgrupper. 

Analysen av fokusgruppsdatan visar att diskussionerna cirkulerar kring tre teman: risker, 

möjligheter och mervärden med genmodifierade livsmedel. De risker som associeras med GM 

livsmedel diskuteras främst utifrån begreppsparet naturligt/antropogent och utgår ofta från ett 

grundläggande antagande om att naturen har ett positivt värde. De möjligheter som associeras 

med GM livsmedel diskuteras utifrån begreppsparet Nord/Syd och utgår ofta från antagandet 

att GM livsmedel först och främst gör nytta i utvecklingsländer. Antagandet om naturens 

positiva värde samt uppfattningen om GM livsmedlens frånvaro av fördelar för konsumenter i 

industrialiserade länder resulterar i att deltagarna inte ser några eller få konsumentfördelar 

med GM livsmedel. Representationerna kring GM livsmedel kan genom ett gemensamt 

meningsskapande ses både ha en konventionaliserande funktion där GM livsmedel förankras 

och förstås samt en preskriptiv funktion där representationerna leder till ett visst sätt att tänka. 

 

 



English summary 
The application of modern biotechnology to food production presents new opportunities as 

well as challenges for human health and the environment. The application has raised 

concerns, not least among the public where genetically modified (GM) food have evoked 

strong feelings. In the light of the new legislation on GM food (2001/18/EC; EC 1829/2003; 

EC 1830/2003) I find it relevant and important to study public attitudes of GM food. The 

overall aim of the present study is to analyse everyday conception – or social representations 

– of genetically modified (GM) food and how these representations are communicated. 

 

The theoretical foundations of this study, dialogism and the theory of social representations, 

emphasises the interactional and jointly formed representations and therefore I have used 

focus groups to study public perception on GM food. I have conducted a thematic content-

analysis with the aim to study the content of the discussions and the underlying implicit 

assupmtions, but I have also conducted an analysis of communicative resources with the aim 

to explore how GM food was understood and explained.  

 

The results from the thematic content analysis show that GM food was variously described in 

utopian and dystopian terms. However, the discussions on GM food circulated around three 

themes: risks, benefits and added values to GM food. The risks associated with GM food were 

discussed from the relational category natural/anthropogenic and the discussion started from 

the normative assumption on the goodness of nature. The benefits associated with GM food 

were mainly discussed from the relational category North/South and started from the 

assumption that GM food may do good in developing countries, but not in industrialised 

countries. The assumptions on the goodness of nature and the non-value of GM food in a local 

context resulted in an overall perception of the impossibility of added values in GM food. 

However, price was described as one factor leading to more acceptance of GM food.   

 

The analysis of how the participants talk about GM food show that social representations may 

have both a conventionalised function where GM food is made familiar and a prescriptive 

function where the representations are forced upon the participants, leading to one way of 

thinking.
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1. Inledning 
1.1 Introduktion 

Sedan 1970-talet har genmodifierad (GM) mat varit en omdebatterad fråga både i Sverige 

(Mlakar 2004; Olofsson 2002; Wibeck 2002; Öhman 2002a) och internationellt sett (Klintman 

2002; Nocenzi et al 2005). Liksom många andra miljöfrågor diskuteras gentekniken utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv1. Medan förespråkare har talat varmt om genteknikens möjligheter för 

bättre sociala, miljömässiga och hälsomässiga förhållanden har kritiker argumenterat för det 

motsatta. Debatten har varit stor inte minst i en europeisk kontext där bland annat en stark 

konsumentopinion, 1998, resulterade i det så kallade de facto moratoriet då Europeiska 

Unionen deklarerade att inga nya genmodifierade produkter för kommersiell användning 

skulle tillåtas tills ny lagstiftning trätt i kraft (Johansson forthcoming, s 144; Murphy et al 

2006). Grunden för moratoriet utgjordes av etiska aspekter av genteknikens konsekvenser för 

människors hälsa och miljö (Costa-Font et al 2008; Karlsson 2003). Sedan 2001 och 2004 

tillämpas en ny striktare lagstiftning som reglerar odling av genetiskt modifierade organismer 

(GMO) och försäljning av produkter som innehåller, består av eller är framställt av GMO (EC 

2001; EC 2003a; EC 2003b; EC 2003c). Antalet godkännanden av GMO för användning i 

genmodifierade livsmedel och foder har ökat sedan den nya lagstiftningen trädde i kraft. 

Mellan 1996 och 2004 godkändes under den så kallade Novel Food förordningen arton olika 

GMO för användning i livsmedel (EG 2006). Under den nya förordningen om genmodifierat 

livsmedel och foder har tjugofyra olika GMO godkänts än så länge (EG 2007) medan 60 

ansökningar är föremål för bedömning i avvaktan på beslut (EFSA 2007). Det ökade antalet 

ansökningar går hand i hand med en ökad odling av genmodifierade grödor. Mellan 1996 och 

2007 har odling av genmodifierade grödor för kommersiellt bruk ökat årligen och mellan 

2006 och 2015 antas en fördubbling av den globala odlingen av genmodifierade grödor 

(ISAAA 2007). 

 

Sedan genteknikens introduktion har det skett en del förändringar i debatten om 

genmodifierade livsmedel. Medan syftet med den första generationens genmodifierade grödor 

brukar beskrivas som att minska kostnaden för pesticidbekämpning (Costa-Font et al 2008) 

                                                 
1 Konceptet hållbar utveckling presenterades 1987 i Brundtlandrapporten ”Our common future” och betonar 
förhållandet mellan miljöhänsyn, ekonomisk utveckling och social rättvisa. Hållbar utveckling brukat definieras 
som ” en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov.”(UNWCED 1987)  
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brukar syftet med den andra generationens genmodifierade livsmedel beskrivas som direkta 

konsumentfördelar i form av t.ex. förbättrat näringsvärde (Malarkey 2003; Ye et al 2000). 

Vissa hävdar att dessa förändringar bara är på ett retoriskt plan och menar att då 

bioteknikforskningen inte har ändrats nämnvärt, nya grödor och nya vinster är fortfarande 

centralt, har ändå retoriken kring den ändrats markant (Linnér 2003, s 202). 

 

Det har på senare år gjorts en rad studier världen över om just konsumentattityder till 

genmodifierad. De flesta är av kvantitativ art och studerar främst om och under vilka 

omständigheter konsumenter är villiga att acceptera genmodifierad mat (se ex Batrinou et al 

2008; Costa-Font et al 2008; Curtis & Moeltner 2006; Ho et al 2006; Poortinga & Pidgeon 

2006; Tenbült et al 2005). Attitydforskning gjord med kvalitativa förtecken för en djupare 

förståelse varför och av vilka anledningar konsumenter tycker som de gör är inte lika vanligt 

förekommande, och jag ser därför ett behov av den typen av studier.  Svenska konsumenter 

har haft en skeptisk inställning till genteknik och genmodifierade livsmedel (KSF 2007; 

Wibeck 2002; Öhman 2002b) och i ljuset av den förändrade lagstiftningen, det växande 

antalet produkter samt den ändrade retoriken finner jag det intressant att undersöka svenska 

konsumentattityder till genmodifierade livsmedel.  

1.2 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka uppfattningar om genmodifierade livsmedel genom att visa hur 

deltagare i fokusgrupper talar om genmodifierade livsmedel. Detta görs genom att belysa 

följande frågeställningar: 

– Vad talar deltagarna om i samband med genmodifierade livsmedel?  

– Vilka antaganden ligger till grund för diskussionerna? 

– Hur kommunicerar deltagarna om genmodifierade livsmedel? 

 

Genom att söka svar på dessa frågeställningar är min intention att om möjligt komplettera 

existerande forskning om uppfattningar om genmodifierad mat.  

 

Arbetet är uppdelat i sju kapitel. I kommande kapitel (kapitel 2) presenterar jag min teoretiska 

position och i det tredje kapitlet presenteras metodologiska utgångspunkter. I kapitlen fyra till 

sex redovisas en analys av föreställningar om GM livsmedel. Jag har valt en form där 

beskrivning, analys, reflektion och resultat av andra studier flätas in i varandra. I det sista 

kapitlet avslutar jag med några reflektioner kring studiens frågeställningar och resultat. 
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Slutligen kan nämnas att jag valt ordet genmodifierad för att det är så GM livsmedel benämns 

i lagtext. Det ligger sålunda ingen värdering i benämningen. 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 
Frågan om konsumentens uppfattning om genmodifierade livsmedel kan förstås på en mängd 

olika sätt. Jag kommer här att presentera de förhållningssätt jag valt att utgå ifrån. De valda 

teoretiska förhållningssätten, dialogism och teorin om sociala representationer, möjliggör en 

djupare analys och en diskussion kring centrala värdegrunder i den allmänna diskursen om 

genmodifierade livsmedel. 

2.1 Dialogism 

Dialogism är ett teoretiskt perspektiv i human- och samhällsvetenskaperna (Marková et al 

2007, s 7 ff). Ett dialogiskt perspektiv betonar, till skillnad från andra perspektiv, att 

individers existens, tankar och språk är beroende av andra. Teorin förespråkar en minskad 

betoning på individen till förmån för en ökad betoning på dialog. Det är ett förhållningssätt 

som innebär att individen i dialog med andra konstruerar och rekonstruerar den sociala 

världen och på så sätt skapar sin egen värld. För att beskriva och förklara kommunikativa 

strukturer talar Marková et al (2007, s 24) om dialog i fyra avseenden: 

 

• En dialog är en ”face-to-face” interaktion mellan två eller fler individer. Texter, 

bilder etc. ses som en förlängning av denna interaktion.  

 

• En dialog framförs på en specifik plats vid en given tid men är historiskt och 

kulturellt betingad, vilket innebär att vårt sätt att tänka och resonera präglas av vår 

historia och vår kultur. 

 

• I en mer bildlig mening är en dialog snarare en dialog mellan idéer och 

representationer än mellan människor.  

 

• Dialog kan ses som än mer abstrakt, t.ex. som en dialog mellan olika kulturella 

traditioner. 
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Dessa betydelser är av vikt för val av metod samt val av analysingångar. Ett dialogiskt 

förhållningssätt till materialet innebär att hänsyn måste tas till kommunikativa aktiviteter, hur 

innehållet konstrueras och uttrycks samt olika aspekter av sociala representationer och 

kulturella antaganden (Marková et al 2007, s131). Jag kommer nedan kort redogöra för den 

teoretiska grunden dessa dialogiska antaganden vilar på för att sedan i metoddelen visa hur 

jag analyserar dessa. 

 

Idéernas dialog 

Dynamiken i en dialog möjliggör ett synsätt där idéer och representationer kan sägas cirkulera 

(Marková et al 2007, s 131-166). Det innebär att deltagarna genererar idéer som förhandlas, 

modifieras, prövas och ändras. Cirkulationen av idéer möjliggör därmed ett utbyte av olika 

uppfattningar och kunskaper. Fokus ligger på hur idéer och argument snarare än deltagare 

interagerar. I dialogisk teori undersöks tal både som en interaktion och som en verbal diskurs. 

Tal som interaktion innebär att kommunikativa vägar studeras (analogier, distinktioner, 

metaforer) medan den verbala diskursen är mer riktad mot själva innehållet i en diskurs 

(teman, mönster, underliggande värderingar). En episod, ett sammanhängande sätt att prata 

hänger samman på två sätt; dels ämnet, vad det pratas om och dels kommunikationen; hur 

deltagarna pratar om ämnet. Angreppssättet understryker deltagarnas gemensamma 

meningsskapande i en given situation. Denna gemensamt skapade kunskap brukar också 

benämnas som socialt delad kunskap (Marková et al 2007, s 14-23). Socialt delad kunskap 

konstrueras direkt i en dialog, genom reflektion och värdering av olika positioner och den har 

sin grund i vardagliga erfarenheter, dagligt språk och dagliga praktiker (Moscovici 2001). 

Den är således en del av den vardagliga kommunikationen och förs fram ibland implicit, 

ibland explicit. Den socialt delade kunskapen konstrueras ofta utifrån begreppspar eller 

kategorier som är beroende av varandra och ger mening endast i förhållande till varandra 

(Marková et al 2007, s167-193). T.ex. får ”kall” en mening om det sätts i motsats till ”varm”, 

en annan om det sätts i motsats till ”vänlig” osv. Det innebär att motsatstänkande också måste 

förstås i en kontext. De här ”relationskategorierna” eller begreppsparen som jag 

fortsättningsvis kommer kalla dem etableras genom kommunikation och min intention är att, 

genom en analys av tal som interaktion och tal som verbal diskurs, belysa de begreppspar som 

är centrala när genmodifierade livsmedel diskuteras. 

 

Det dialogiska perspektivet medför i den här uppsatsen en teoretisk motivering till val av 

metod. Genom dialogismens betoning på det interaktionella följer att valet av metod måste 
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inkludera en analys av ett gemensamt meningsskapande mellan fler individer. Den 

gemensamt skapade och delade kunskapen ställs i fokus genom en analys av sociala 

representationer.  

2.2 Sociala representationer 

Teorin om sociala representationer presenterades för första gången 1961 av Serge Moscovici i 

hans avhandling ”La psychanalyse, son image et son public” (Psykoanalysen, dess bild och 

publik) (Chaib 1991). I avhandlingen undersökte han allmänhetens uppfattning av 

psykoanalysen såsom den förmedlades i pressen i slutet av 1950-talet. Teorin har kommit att 

tillämpas allt mer vid studier av människans representationer av olika samhällsfenomen.  

 

Förenklat kan sägas att teorin om sociala representationer handlar om hur olika individer 

gemensamt bildar en delad föreställning om verkligheten (Wibeck 2002, s 38). Teorin är en 

vidareutveckling av Emile Durkheims teori om kollektiv idébildning och ansatserna liknar 

varandra främst i det att kunskaper ses som ett resultat av samhälleliga representationer 

(Chaib 1991). Grunden är att begrepp och föreställningar endast utvecklas i en social kontext 

där kunskap har ett samhälleligt ursprung och tillägnas individer i en socialiseringsprocess. 

Moscovici (1996, s 78-79) återknyter till Durkheims begrepp om kollektivt medvetande men 

anser att representationerna tillskrivs en alltför statisk funktion. Enligt Moscovici är 

representationerna av mer dynamisk karaktär då de i och med att individen genererar och 

mottar representationer inte kan ses som redan skapade. Representationerna beskrivs också ha 

en modern karaktär såtillvida att de ersätter det traditionella samhällets myter och sägner. Det 

handlar inte om att i första hand förstå ett redan befintligt samhällsliv utan ett samhällsliv som 

är i full färd att (om)skapas. 

 

Utgångspunkterna för teorin om sociala representationer är ganska enkla: för att anpassa sig 

till omvärlden behöver människan skapa - konstruera vad som kommit att kallas 

representationer (Chaib 1991; Jodelet 1996, s 27). Representationer står för kunskaper, 

vetande, trosföreställningar, antaganden, attityder etc. om ett specifikt fenomen (Wibeck 

2002, s 37) och de är i själva verket inte svåra att observera (Jodelet 1996, s 27-33). De 

cirkulerar i samtal, förmedlas i budskap och bilder och tar form i beteenden. Eftersom 

människan inte lever isolerad från sin omvärld utan delar erfarenheter med andra individer är 

representationerna sålunda sociala. Teorin om sociala representationer betonar det kollektiva 

kunskapstillägnandet som en avgörande faktor för individens uppfattning om omvärlden 
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(Chaib 1991). Sociala representationer kan ses som en samling mentala och kollektiva 

fenomen som cirkulerar, smälter samman, stöter bort varandra och dör ut för att sedan födas 

på nytt. 

 

Att representera något motsvarar en tankeakt varigenom subjektet, den tänkande personen, 

relaterar sig till ett objekt. Ett objekt kan vara en individ, ett föremål, ett naturfenomen, en idé 

och så vidare. Ett objekt kan vara verkligt eller inbillat men är alltid nödvändigt eftersom en 

representation förutsätter en tankeakt mellan subjekt och objekt. Teorin handlar om hur olika 

subjekt bildar en kollektiv föreställning om världen runt omkring dem (Chaib & Orfali 1996, s 

16). Dessa föreställningar – representationerna - utvecklas till en form av vardagskunskap, 

”common sense”, som håller individerna samman och hjälper dem att orientera sig i den 

sociala tillvaron. Processen brukar exemplifieras genom representationer av AIDS: Innan 

vetenskapen hunnit besvara frågor om sjukdomen har människor skapat egna ”teorier” 

(Jodelet 1996, s 28). Dessa teorier bygger enligt Jodelet på vad människor redan känner till 

om de drabbade (homosexuella, knarkare, transfusionspatienter) och om smittspridningen 

(genom blod). Kunskaperna har framförallt givit upphov till två föreställningar: att AIDS är 

ett straff för alltför stor sexuell frihet och kan spridas genom andra kroppsvätskor än blod, 

framförallt via saliv och svett. De har båda påtagliga konsekvenser för hur människor agerar, 

representationerna har utvecklats till en form av vardagskunskap människor handlar utefter.  

 

Representationerna har två funktioner (Moscovici 1984, s 7-12). Den ena är att 

konventionalisera objekt, personer, händelser, det vill säga att göra det obekanta bekant. Den 

andra funktionen är att vara preskriptiva, det vill säga att leda människor till ett visst sätt att 

betrakta omvärlden.  

 

Den konventionaliserande funktionen 

Representationerna konventionaliserar objekten, gör dem traditionella, genom att placera in 

dem i givna kategorier (Moscovici 1984, s 7-12). Även när objekten inte överensstämmer med 

det redan givna, tvingar vi dem att anta vissa former och bli identiska med det som redan är 

bekant. Det redan vedertagna och konventionella möjliggör skapandet av mening och 

förståelse och är således till hjälp när ett budskap ska tolkas. Den mening vi tillskriver ett 

objekt beror med andra ord på redan givna konventioner och erfarenheter. Vi organiserar våra 

tankar enligt ett av våra representationer och vår kultur förutbestämt system och vi är ofta 

omedvetna om dessa på förhand givna konventioner.  
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Den preskriptiva funktionen 

Representationernas andra funktion är preskriptiv, föreskriven eller normativ om man så vill. 

Det innebär att vi genom traditioner påtvingas vad vi borde tänka, dvs. vi finner färdiggjorda 

svar till alla våra frågor (Moscovici 1984, s 7-12). Sociala representationer är präglade av vårt 

kulturella arv och är i och med det en produkt av en mängd förändringar som skett under 

tidens och generationers gång. Allt som cirkulerar i ett samhälle länkar till tidigare kunskap 

och reproduceras i språket. Våra tidigare kunskaper och idéer fortsätter på så sätt att vara 

aktiva genom våra nuvarande erfarenheter och idéer. Representationer är sålunda kulturella 

fenomen som uppträder implicit hos olika aktörer (Chaib 1991). När representationerna blivit 

socialt delad kunskap ifrågasätts de sällan och därmed tvingas individen till ett speciellt sätt 

att tänka (Moscovici 1984, s 9-10). Medan till exempel vetenskaplig kunskap lägger tonvikt 

på explicitet av tankar och i språk har andra former av socialt delad kunskap som sociala 

representationer mer implicit karaktär (Marková et al 2007, s 25). 

 

Förankring och objektifiering 

För att göra det obekanta bekant, för att få ord, idéer och människor mer bekanta, nära och 

faktiska, använder vi oss av två processer: förankring och objektifiering (Moscovici 1984, s 

29). Att förankra ett fenomen innebär att individen förankrar och reducerar idéer till att passa 

in i mer bekanta kontexter (Chaib & Orfali 1996, s 20). Förankring handlar om att klassificera 

och namnge någonting (Moscovici 1984, s 28-37). Det första steget att ta sig an ett objekt är 

taget när vi placerat in det i en given kategori och när vi har tilldelat det en etikett, det vill 

säga namngivit det. När objektet passats in i givna kontexter eller kategorier ges det på så sätt 

samma karaktär som dess kategori. Det innebär också att ett objekt aldrig är neutralt utan har 

alltid en positiv eller negativ värdeladdning. När vi klassificerar ett objekt gör vi samtidigt en 

värdering, det vill säga, vi etablerar en positiv eller negativ relation till objektet.  

 

Den andra mekanismen, objektifieringen, gör en abstrakt idé påtaglig (Bauer & Gaskell 1999) 

genom att omvandla den till konkreta upplevelser (Chaib & Orfali 1996, s 20). Det handlar 

om att förvandla någonting som finns i sinnet till någonting som existerar i den fysiska 

världen (Moscovici 1984, s 37-43). Objektifiering förvandlar därmed det obekanta till 

någonting verkligt. Till vår hjälp finns en mängd ord som på något sätt relaterar till ett 

specifikt objekt och därmed ger det en mening. Moscovici visar i sina analyser att ordet 

psykoanalys sällan förekom ensamt utan användes ofta i kombinationer som ”the myth of 

psychoanalysis” eller ”bourgeois science” (Moscovici 2001, s 230). Psykoanalysen 
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associerades således med olika sfärer och gavs mening genom olika kombinationer av ord. 

När ett samhälle har etablerat dessa ord och termer blir det lättare att prata om objektets 

innebörd (Moscovici 1984, s 37-43). Att på det här sättet materialisera det abstrakta, att 

objektifiera, innebär att fylla innehåll med mening. När en föreställning skiljs från den person 

som först uttryckte den förvandlas den från en bild, en symbol, till att bli fakta som accepteras 

som verklighet. Skillnaden mellan bild och verklighet suddas ut. Bilden upphör att bli en 

symbol och blir istället en avbild av verkligheten. Gapet mellan representationen och vad den 

representerar finns inte längre och de karaktärsdrag och särdrag det jämförande konceptet har 

blir det som refereras till och ger mening åt objektet.  

 

För att konventionalisera nya idéer till mer bekanta kontexter används metaforer, analogier 

och distinktioner (Marková et al 2007 s 15; Wibeck 2002, s 41). Genom att jämföra eller 

skilja t.ex. genteknik från någonting annat tillskrivs objektet en mening. En analys av dessa 

kommunikativa strategier möjliggör en förståelse för hur deltagare i dialog konstruerar 

mening och uttrycker olika aspekter av ämnet. 

 

Sammanfattningsvis kan en förankring och objektifiering beskrivas som olika sätt att använda 

vårt minne (Moscovici 1984, s 43). Det första, som är något mer inåtriktat, klassificerar och 

namnger ett objekt. Det andra, en något mer utåtriktad process, skapar bilder och reproducerar 

dem med den yttre världen. Dessa processer använder vi dagligen när vi i interaktion med 

både oss själva och andra försöker förstå vår omvärld (Chaib & Orfali 1996, s16). Genom att 

använda mig av sociala representationer som teoretisk utgångspunkt kan jag beskriva vad 

deltagarna pratar om i samband med genmodifierade livsmedel samt hur de förankrar, förstår 

och ger mening åt objektet GM livsmedel. Analyserna syftar också till att belysa hur 

representationernas två olika funktioner, den konventionaliserande och den preskriptiva, 

framträder i diskussionen om genteknik och genmodifierade livsmedel. 

 

3. Metodologiska utgångspunkter 
Det finns flera tillvägagångssätt att undersöka vardagskunskap och sociala representationer 

hos människor (Abric 1996, s 97-120; Breakwell & Canter 1993, s 1). Den vanligaste 

metoden är av kvantitativ karaktär men då mitt syfte är att undersöka antaganden och 

kommunikativa strategier har jag valt fokusgrupper som metod. Jag kommer nedan att 

presentera vad fokusgrupper är och hur jag gått till väga från planering till analys. 
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3.1 Fokusgrupper 

Fokusgrupper är en typ av gruppintervjuer där ett antal deltagare med liknande bakgrund 

samlas för att prata om ett givet ämne (Morgan 1998a, s 1). Fördelen med fokusgrupper och 

skälet till att jag valt denna metod framför andra kvalitativa metoder, är att fokusgrupper 

liknar vardagliga samtal (Marková et al 2007, s 103ff).  Då idéer ofta uppstår i en interaktion 

möjliggör fokusgrupper cirkulation av fler idéer och associationer kring ett ämne än t.ex. vid 

en individuell intervju gör. Metoden ger möjlighet för gruppmedlemmarna att i stor mån 

själva styra diskussionerna och därmed det som av just dem anses vara viktigt. Fokusgrupper 

ger till skillnad från enkäter ett djup och en kontext som behövs för att få en förståelse för vad 

som ligger bakom människors tankar och funderingar (Wibeck 2000, s 127). I fokusgrupper 

är, som namnet antyder, gruppen central. Gruppdynamiken och den interaktiva processen är 

unik för varje grupp och ger deltagarna möjlighet att ifrågasätta, förklara, motivera och 

kanske debattera kring ett ämne (Morgan 1998a, s 10). Som Morgan skriver: “Put simply, it is 

your focus, but their group”. Det är denna dynamiska dialog och deltagarnas aktiva 

meningsskapande som är anledningen till att jag valt fokusgrupper istället för vanliga 

individuella intervjuer.  

3.2 Från planering… 

Mitt motiv med de kommande två avsnitten är att tydliggöra för läsaren hur jag har gått 

tillväga i processen från planering till analys av fokusgrupperna. Morgan (1998b, s 4-5) 

identifierar fyra steg i processen vilka jag utgår från i min presentation: planering, 

rekrytering, diskussionsledning, samt analys. Då planeringen innebär att tänka igenom 

projektet från början till slut genomsyrar fasen emellertid de andra tre delarna.  

  

Planering av fokusgrupper 

Att bestämma antal grupper är en avvägning mellan möjligheten att se mönster i materialet, 

tid- och resurstillgång samt den punkt då det för varje ny grupp framkommer mindre och 

mindre ny information (Wibeck 2000, s 49).  Ett minimum av tre grupper brukar 

rekommenderas med ett deltagarantal mellan 4-6 personer.  Jag har valt att ha fyra grupper 

där deltagare varit homogena i ålder och utbildning för att uppnå samförstånd (Wibeck 2000, 

s 51). Av samma skäl – att skapa förutsättningar för en fruktbar diskussion har jag valt en 

blandning av kvinnor och män. Jag har dock velat undvika alltför homogena grupper eftersom 

olika åsikter i ett ämne möjliggör för deltagarna att förklara sina åsikter och antaganden som 

annars skulle vara givna (Morgan 1998b, s 63). Det kan också vara lämpligt att påpeka att då 
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fokusgruppsmetoden inte är avsedd att ge statistiskt generaliserbara resultat ska inte heller 

resultaten i en grupp generaliseras till att representera en större grupp. Resultaten speglar 

istället underliggande värderingar, antaganden och gruppdynamiska effekter. 

 

Intervjuguiden (bilaga 1) som använts i fokusgruppsdiskussionerna har arbetats fram efter 

Kruegers (1998b) ”Developing Questions for Focus Groups”. Jag har i intervjuguiden fem 

olika typer av frågor: öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor 

samt avslutande frågor. Frågorna har på olika sätt belyst genmodifierade livsmedel samt varit 

öppna i betydelsen att de tillåter deltagarna att själva bestämma riktning på svaren.   

 

Rekrytering 

Sammansättningen av deltagare är en viktig aspekt av hur lyckosamt ett fokusgruppsprojekt 

blir (Morgan 1998b, s 55). Då min målgrupp för uppsatsen har varit konsumenter av 

livsmedel har det främsta kriteriet varit att deltagarna inhandlar mat till hushållet. Andra 

kriterier har varit ålder och utbildningsnivå men i övrigt har jag försökt rekrytera deltagare 

med olika bakgrund. Den mest lyckosamma rekryteringen visade sig vara den som innebar 

”en bekants bekant”.  

 

För att underlätta rekryteringen och för att få deltagare som annars skulle ha tackat nej till att 

delta har en existerande grupp använts. Det råder delade meningar om huruvida 

fokusgruppsdeltagare ska hämtas från redan befintliga grupper eller inte (Wibeck 2000, s 52). 

En positiv aspekt med sedan tidigare existerande grupper är att de redan kan vara en väl 

fungerande enhet. En negativ aspekt med att använda befintliga grupper kan vara att vissa 

ämnen riskerar utelämnas, kanske på grund av att det finns saker som tas för givna inom 

gruppen eller en strävan att undvika konflikter. Dessa problem har jag som moderator i största 

möjliga mån försökt avhjälpa genom att uppmärksamma mönster och initiera ämnen. I de tre 

övriga grupperna har personerna inte känt varandra innan och därför konstruerats för 

projektets syfte. Jag kunde se en liten skillnad mellan den redan existerande gruppen och de 

övriga grupperna. I den existerande gruppen var diskussionen inte lika lång och inte lika 

gemensamt meningsskapande. Om skälet var att de redan kände varandra, att ämnet var 

obekant alternativt oviktigt, att deltagarna kände sig obekväma av det faktum att samtalet 

spelades in, eller om skälet var att det var den första fokusgruppen som hölls eller det faktum 

att jag kände personerna låter jag vara osagt. Eftersom jag gjort en horisontell analys 

(transkriptionerna är behandlade som en text) och inte en gruppvis analys upplever jag inte att 
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skillnaden i fokusgrupper påverkat resultaten nämnvärt. Gemensamt för alla grupper är att 

samtliga är arrangerade situationer där deltagarna uppmuntras till interaktion och till att delge 

varandra sina åsikter.  

 

Om för få deltagare dyker upp kan hela planeringen gå om intet och därför har jag följt 

Morgans (1998b, s 85) råd i rekryteringsstrategi. Till en början har jag alltid bjudit in mer än 

fyra personer till varje grupp. Alla deltagare har när de tackat ja fått skriftlig information om 

projektet samt tid och plats för diskussionerna. Två dagar innan diskussionerna har jag ringt 

upp för att bekräfta deltagande. Resultatet blev att tillräckligt många slöt upp till 

diskussionerna om än något färre än vad jag hade önskat då det totala deltagarantalet var 14 

stycken. 

 

Diskussionsledning 

Fokusgrupper leds av en moderator vars främsta uppgift är att initiera diskussionen och vid 

behov introducera nya aspekter av ämnet (Krueger 1998a, s 5; Wibeck 2000, s 9). Graden av 

moderatorinblandning utgör skillnaden mellan en strukturerad och en ostrukturerad 

fokusgruppsintervju (Morgan 1996). Ju mer moderatorn styr interaktionen desto mer 

strukturerad anses den vara. Jag har valt en halvstrukturerad ansats då jag dels haft en 

intervjuguide att följa, dels aktivt frågat efter åsikter från personer som suttit tysta ett tag. 

Dock har grupperna fått tala fritt kring de frågor jag ställt och därmed själva fått diskutera vad 

de anser vara relevant i frågan. Genom denna halvstrukturerade ansats har jag kunnat avbryta 

en för studien ofruktbar diskussion och istället initierat frågor av intresse för projektet. En 

nackdel kan vara att deltagarna då inte får lika stort utrymme att diskutera egna intressen  

 

De första minuterna i en fokusgruppsdiskussion är avgörande för att skapa en tillåtande 

atmosfär (Krueger 1998a s, 21). Jag har i förhoppningen om att skapa förutsättningar för en 

bra diskussion hållit en kort introduktion där jag hälsat deltagarna välkomna, talat om syftet 

med diskussionerna, föreslagit en del riktlinjer samt genom en första fråga öppnat upp för en 

diskussion. Jag har i min moderatorroll använt mig av den s.k. ”5-sekunders pausen” (Krueger 

1998a, s 28) vilket inte ska tolkas bokstavligt som att jag varit tyst i fem sekunder utan att jag 

har använt pauser som ett sätt, en teknik, att låta deltagarna reflektera och komma med nya 

infallsvinklar på ämnet.  
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3.3 … till analys 

Jag har spelat in och transkriberat diskussionerna ordagrant. Metoden för transkribering är 

hämtad ur ”Transkription av tal och samtal: teori och praktik” av Linell (1994) men 

modifierad utefter syfte. Det innebär att transkriptionen är ordagrann, även omtagningar, 

felstarter, pauser, betoningar, skratt och överlappande tal har skrivits ut. Emellertid har 

konventionell stavning använts. Nedan följer en presentation av hur jag analyserat 

fokusgruppdeltagarnas tal som interaktion och som verbal diskurs. 

 

Dialog mellan idéer 

I ett dialogiskt perspektiv kan fokusgrupperna ses som en dialog mellan idéer och 

representationer. Jag har använt mig av tematisk innehållsanalys när jag analyserat idéer och 

representationer deltagarna presenterat. Avsikten med innehållsanalysen är att konstruera 

övergripande, abstrakta teman som sammanfattar de mönster som urskiljts i diskussionerna 

(Wibeck 2002, s 69). Målet med analysen har således inte varit att sammanfatta vad 

deltagarna sagt utan att beskriva de föreställningar de uttryckt. Ett samtal i en fokusgrupp är 

fokuserat kring ett på förhand givet ämne. Kring detta ämne uppstår vad som kan kallas 

samtalets teman, och i diskussionen belyses olika aspekter av dessa teman; så kallade topiker 

(Marková et al 2007, s 135-139). I praktiken har detta inneburit att jag delat in samtalen i 

sekvenser med avseende på var diskussionen skiftade och gled över till ett annat tema. 

Sekvensindelningen har gjorts när deltagarna eller moderatorn abrupt övergått till att tala om 

någonting annat eller när teman snarare bytts genom en glidning mellan dessa. När 

sekvensindelningen var gjord fortsatte jag analysen med att se vilka topiker som tagits upp. 

Det har jag gjort för att på ett överskådligt sätt se vad som tagits upp i fokusgrupperna och 

vad som av deltagarna ansågs vara viktigt. Varje topik har fått en etikett, eller en fras, t.ex. 

resistens, matsäkerhet eller köpvillighet. Teman och topiker återfinns i bilaga 2 och 3. Jag har 

valt att i denna uppsats analysera risker, möjligheter samt mervärden då de visat sig ha en 

liknande utgångspunkt i diskussionerna. De topiker som lyfts fram är de aspekter av temat 

som återkommit i minst två grupper eller som varit dominerande i en grupp. Vissa av 

nedanstående ämnen har diskuterats mycket i en grupp men bara nämnts i en annan grupp. 

Andra ämnen har varit föremål för större diskussion i fler grupper. Jag har i analysen tagit 

hänsyn till tre faktorer: frekvens, omfattning och intensitet (se Krueger 1998c, s 31-38). 

Genom dessa analysverktyg har jag ett mått på hur många gånger ett ämne tas upp, hur många 

personer som talar om ett ämne, hur starkt stöd ett visst ämne har samt med vilken intensitet 
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dessa förmedlas. Jag har utfört en horisontell analys vilket innebär att allt material analyserats 

som en text där återkommande teman och topiker har varit i fokus snarare än likheter och 

skillnader mellan grupperna. Av samma anledning, att studien inte är en analys av 

grupptillhörighet och uppfattningar, har jag valt att inte ange vilken målgrupp som tillhör 

vilken grupp. 

 

När materialet har sekvensindelats och kodats har jag åter gått igenom det, dels för att försöka 

skapa mer övergripande teman som sammanfattar det innehåll som återkommit i materialet 

och dels för att synliggöra den bland deltagarna gemensamt skapade kunskapen. Det 

mänskliga sinnet tänker ofta i distinktioner och motsatser (Marková et al 2007, s 164-169) 

varför de övergripande temana förklaras utifrån identifierade begreppspar. Medan 

identifieringen av teman härrör direkt från data är övergripande teman mer beroende av en 

teoretisk tolkning. De övergripande teman som analysen visar ligger till grund för implicita 

antaganden deltagarna snarare pratar utifrån än pratar om. De övergripande teman jag 

identifierat i materialet har jag använt som rubriker i uppsatsens kommande delar. 

 

Figur 1. Delar i den tematiska innehållsanalysen 

   

Det på förhand givna ämnet – genmodifierade livsmedel 

 

 

 

 

Topiker   Teman  Övergripande teman 

 

Kommunikativa strategier 

Genom analogier och distinktioner gör deltagarna sina ganska abstrakta idéer mer precisa 

(Bauer & Gaskell 1999; Marková et al 2007, s 140). Ett vanligt argumentativt knep är att 

föreslå att fenomenet i fokus liknar, är i analogi med, någonting annat ofta mer begripligt. 

Sådana analogier kan uttryckas som X liknar Y, där X är ämnet i fokus och ”liknar” också kan 

uttryckas som ”påminner om”, ”är samma som” etc. Ett exempel på en analogi är: GM mat 

liknar icke-GM mat. Det andra argumentativa knepet är att använda distinktioner, att föreslå 

att fenomenet står i motsats till något annat. Sådana analogier uttrycks vanligen i formen X 

skiljer sig från Y där X syftar på ämnet och ”skiljer sig från” även kan uttryckas som ”det är 
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inte samma sak” etc. Ett exempel är: GM mat skiljer sig från icke-GM mat. Jag har i 

materialet urskiljt analogier och distinktioner med hjälp av detta angreppssätt.  

 

Analogier och distinktioner är också ett sätt att värdera (Marková et al 2007, s 145-146). En 

analogi är ett implicit argument enligt logiken: om Y är positivt är X positivt. Om Y däremot 

anses negativt, beskrivs också X vara negativt. Distinktioner argumenteras enligt följande 

logik: om X skiljer sig från Y och Y är acceptabelt blir X oacceptabelt, eller tvärtom; om Y 

anses oacceptabelt blir X acceptabelt. Genom att analysera dessa kommunikativa strategier 

kan jag möjliggöra en förståelse för varför genteknik och GM livsmedel anses acceptabelt 

eller inte.  

 

Genom en tematisk innehållsanalys samt en analys av kommunikativa strategier kan jag visa 

vad deltagarna pratar om i samband med genmodifierade livsmedel – både i explicit mening 

men också via mer implicita antaganden.  

 

Etiska överväganden 
Uppsatsen följer Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav kring vad varje forskare bör 

överväga: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Detta 

innebär för denna studie att deltagarna fått information om och samtyckt till deltagande samt 

att deltagarna ej kan identifieras av utomstående. Vidare kommer uppgifter ej användas för 

icke-vetenskapliga syften.  

 

I följande kapitel redogör jag för resultaten av ovan beskrivna analyser. Rubrikerna är de 

teman respektive övergripande teman som jag identifierat i materialet. I varje kapitel 

presenteras en analys av begreppspar och diskussionen kring det aktuella temat, en teoretisk 

förankring samt en koppling till andra miljöfrågor. I det sista kapitlet avslutar jag med några 

reflektioner kring studiens frågeställningar och resultat. 

 

4. Risk - naturligt/antropogent 
Den tematiska innehållsanalysen visade att risk var ett återkommande tema som togs upp i 

alla grupper. De risker som deltagarna förknippade med genteknik var bland andra att 

ekologiska system rubbas när skadedjur dör, problem med resistens och spridning samt risk 

för oförutsedda konsekvenser, risker för oanade följder, risker för att gentekniken inte 
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används på ett etiskt sätt, risk för att den enskilda bonden ska bli beroende av storföretag. Jag 

har nedan valt att presentera diskussionen om risk i två fält: ekologiska risker och hälsorisker. 

I kommande del belyser jag det begreppspar och de antaganden som ligger till grund för olika 

förhållningssätt till genmodifierade livsmedel. Avslutningsvis diskuteras hur kommunikativa 

strategier används i diskussionen. 

4.1 Ekologiska risker 

I diskussionerna om genmodifierade livsmedel och risk gavs de ekologiska riskerna stort 

utrymme. Med ekologiska risker menas här risk för flora och fauna samt dess livsvillkor. 

Mest frekvent förekommande topiker var risk för spridning av genmodifierat material till 

växter som inte är genmodifierade samt risk för resistens hos skadedjur och icke- GM växter 

som ett resultat av genmodifierade grödor. Deltagarna uttryckte också oro för oförutsedda 

konsekvenser i naturen. I diskussionerna om ekologiska risker spelade människans 

förhållande till naturen en stor roll och blev ofta en knutpunkt för olika uppfattningar: 

 

Exempel 12 

Tur Deltagare Samtal 

65. A Ja, det, det är ju bara fantasier egentligen, det kan vara så. Det är läge 

att vara kritisk inför saker man inte känner till allting om. (B ja). Men 

det går väl att se liksom antibiotika resistenta bakterier på samma vis 

eller virus. Ja, genom att man har helt enkelt vart inne och pillat så 

dyker det upp nya saker som XX 

66. B Och sen XX hela skiten (C mm) 

67. A Ja, det blir någon slags kapprusning 

68. B Nej, man ska nog forska på det ett bra tag innan man börjar odla ute i 

vilda naturen. 

69. C Men det är väl, nu läste jag i för sig sådär i någon bok, men naturen 

hittar alltid utvägar på något sätt. Det spelar ingen roll vad människan 

håller på med, den hittar alltid en genväg. Eller omväg kanske det 

blir. 

70. A Det blir som Michael Crichtons Jurassic Park (C Ja skrattar XXX). 

71. B Nä men det ballar, det ballar, det ballar ju ut alltså när man håller på 

                                                 
2 Understruken text betyder överlappande tal, XX är ohörbart ord och betoningar har markerats med kursiv text. 
Parentes med innehållande punkt eller siffra indikerar paus (3 s = 3 sekunders paus). 
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att manipulerar så här. Som på Gotland finns det ju hur mycket 

kaniner som helst (A mm) som bara bygger hål och äter upp bildäck 

och allting. Det var för att det var någon i slutet av artonhundratalet 

som ville jaga kanin på Gotland (C Ja) och tog dit tio stycken och sen 

har det bara foff liksom och nu är det (.) 

72. C Det är så, man ska inte hålla på. Inte med sån där genmanipuleringar 

(.) och sånt där 

73. A Det man hör ,det man hör om är väl det som går fel också (B mm). 

Det är ju strutsar lite överallt i Sverige och det har det ju liksom inte 

blivit någon (B skrattar) bedriver skyddsjakt på strutsar eller så alltså 

74. C Men vad var det, var det inte någon rysk tsar eller något sånt där. Han 

planterade in jättestora (.) ah krabbor eller kräftor eller vad det är (A 

Det har jag hört) någonstans uppe i Barents Hav men de iuu, 

vandrade ner till Norge och käkade upp så mycket som finns. Det är 

ju så att man, bor kräftorna där då ska dom ju va där. De ska ju inte 

dom vara (.) Etthundrafemtio mil längre bort.  

75. B Det är ju ganska ofta det har ballat ur nu när man tänker efter. (3 s) 

76. A Men det är just, när man hör om det, då är det ju oftast att det har gått 

fel och oftast mänskliga faktorn (B mm) Nu vet jag inte alls men det 

där lär väl kunna hända så naturliga vägen också, någon som letar sig 

upp där dom inte hör hemma och förökar sig liksom. Det där flyttas 

ju om. (B m) (2 s) Så det kanske är det vi ser exempel på när vi håller 

på att pilla bara att det går tokigt mycket snabbare  

 

Exemplet börjar med att deltagare A gör en analogi till antibiotikaresistenta bakterier som 

anses vara ett resultat av ”att man helt enkelt har varit inne och pillat”. Deltagare C fortsätter i 

tur 69 att göra en distinktion mellan naturen och människan vilket stöds av deltagare B och 

deltagare A i följande turer genom att visa på fall där mänsklig aktivitet anses vara orsaken till 

att ”det ballar ur”. Episoden om människans förhållande till naturen ges ett nytt perspektiv 

genom att deltagare A i sista turen ifrågasätter om artförflyttningar endast beror på mänskliga 

aktiviteter. Därmed ifrågasätts också hela diskussionen om gränsdragningen mellan det 

mänskliga och det naturliga men samma deltagare väljer att till slutligen fastställa att det finns 

en gräns för graden av mänsklig inblandning i det naturliga.  
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Deltagarnas diskussion om ekologiska risker antyder att det finns en gräns mellan det som 

händer ”den naturliga vägen” och det som händer med ett direkt mänskligt ingripande. 

Deltagarna i tur 65, 69, 76 är tydliga med att gränsdragningen mellan det naturliga och det 

antropogena sker där den mänskliga faktorn inträder. Skillnaden mellan det naturliga och det 

antropogena blev föremål för diskussion även i andra fokusgrupper och med samma resultat: 

Det finns en skiljelinje mellan det antropogena och det naturliga. I en av grupperna suddades 

dock denna gräns ut vilket medförde att diskussionen cirkulerade kring frågan: Är det 

antropogena naturligt? Medan ett par deltagare menade att det finns en gräns mellan naturliga 

förlopp och förlopp orsakade av människan, hävdade en annan deltagare att det inte är någon 

skillnad om en gröda är genmodifierad med hjälp av genteknik eller inte. Det primära enligt 

deltagaren är genförändringen och inte hur den uppstod. Genförändringar beskrevs som en del 

av ett naturligt förlopp vilken människan ansågs vara en del av. Med andra ord beskrevs 

genförändringar vara naturliga oavsett den antropogena påverkan. Om gränsdragningen 

mellan naturligt och antropogent på så sätt suddas ut och termen naturlig omdefinieras så 

möjliggörs ett förhållningssätt där det antropogena anses naturligt. Mänskliga aktiviteter ses 

på så sätt som naturliga. Gränsdragningen mellan vad som betraktas som naturligt och 

antropogent gör att gentekniken kan upplevas på olika sätt. I de flesta fall betraktades 

gentekniken onaturlig på grund av den mänskliga inblandningen men den kan också tvärtom, 

ses som naturlig. Även tidigare forskning (Wibeck 2002, s 136-158) visar att det är möjligt att 

argumentera för gentekniken som både naturlig och onaturlig. Naturlig eftersom gentekniken 

handlar om naturliga processer – en naturlig förlängning av förädling och onaturlig eftersom 

människan blandar sig i naturens förlopp. Den här analysen har dessutom visat att när 

gentekniken argumenteras som naturlig kan det bero på att definitionen på vad som är 

naturligt även inkluderar en mänsklig inblandning. 

 

Varför är naturligt viktigt? 

Det är uppenbart att en diskussion om människans förhållande till naturen är av vikt när 

genteknik och genmodifierade livsmedel diskuteras, men varför? Det verkar som att det finns 

underliggande värderingar om naturen som styr deltagarnas attityder till genteknik och 

genmodifierade livsmedel. I detta avsnitt avser jag belysa hur deltagarna värderar gentekniken 

samt påvisa vilka underliggande värderingar om naturen som styr diskussionerna. Analysen 

har sin grund i antaganden som genomsyrar hela materialet men vilka belyses i exemplen. 
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Som ovanstående diskussion antyder verkar det som att naturen tillskrivs ett positivt värde 

som försvinner när det kommer i kontakt med mänskliga aktiviteter. Naturens positiva värde 

går att se i analogierna där genteknik jämställs med till exempel antibiotikaresistenta bakterier 

eller introducerande av nya arter. På grund av 1. att en mänsklig inblandning ses som orsaken 

till oönskade konsekvenser och 2. den mänskliga inblandningen anses ha ett negativt värde 

tillskrivs gentekniken och dess konsekvenser ett negativt värde. Genom att det naturliga ställs 

i kontrast till det onaturliga och oönskade tillskrivs naturen ett positivt värde och följaktligen 

framstår det naturliga som en referenspunkt kring vilken gentekniken värderas. Det goda, 

genuina och det ursprungliga värderas som någonting positivt vilket gentekniken ska förhållas 

till. Tidigare forskning om allmänhetens uppfattning om genteknik visar på samma 

grundläggande antaganden (Wibeck 2002, s 155-158). I mitt material går det att se utifrån 

antagandet att det finns en gräns för graden av mänsklig aktivitet i det naturliga, att det 

antropogena blir någonting dåligt och oönskat. Det går också att se om gränsdragningen 

tillåter att det antropogena ses som naturligt, att det ”antropogent naturliga” värderas positivt. 

Den värderingen stöter på motstånd medan ingen invändning görs om antagandet att det 

naturliga är någonting positivt. Deltagarna är mer oense om vad som bör definieras som 

naturligt, och vad som därmed kan få betraktas som positivt, än att det naturliga är något 

eftersträvansvärt. Även om det är möjligt att utifrån samma utgångspunkt, att det naturliga är 

någonting positivt, diskutera åt båda håll; att gentekniken är naturlig (med eller utan 

antropogen påverkan) respektive onaturlig är det i mitt material vanligaste sättet att resonera 

på det sistnämnda. De deltagare som uppfattar gentekniken som en av människan skapad 

teknik som kanske inte bara tänjer utan faktiskt går över gränsen till vad som anses naturligt 

uttrycker också uppfattningen att gentekniken bär med sig negativa värden. 

 

Hur kommuniceras risker med genmodifierade livsmedel? 

Analogier och distinktioner är en vanlig kommunikativ resurs för att förstå och förankra 

fenomenet genmodifierade livsmedel. I diskussionen om ekologiska risker verkar dessa 

kommunikativa resurser användas för att implicit visa på sitt ställningstagande. I tur 65, 67, 

70, 71, 73 samt 74 ovan görs analogier till bland annat antibiotikaresistenta bakterier, till 

introducerande av kaniner på Gotland och kräftor i Barents hav utan att deltagarna för den 

skull explicit förmedlar sin åsikt. I turerna 69 och 76 uttrycker deltagarna mer explicit en 

skillnad mellan människa och natur. Alla deltagare verkar dock oavsett deras explicita eller 

implicita ställningstagande tycka samma sak. De har genom analogier och explicita uttalanden 

gemensamt skapat föreställningen om naturens och människans åtskillnad. 
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Då objektet enligt teorin om sociala representationer tillskrivs samma egenskaper som den 

kategori objektet placeras i ämnar jag visa hur genteknik kategoriseras och förstås genom att 

den tillskrivs samma eller motsatta egenskaper som den grupp den jämförs med. Den 

vanligaste förekommande jämförelsen, både som analogi och som distinktion var med 

traditionell växtförädling. Antingen valde deltagarna att likna genteknik med traditionell 

växtförädling eller så valde deltagarna att skilja mellan genteknik och mer traditionella 

metoder. Grunden var dock att traditionell växtförädling av alla värderades positivt. Av 

analogins värderingslogik följer att då genteknik liknas med traditionell uppfödning eller 

växtförädling argumenteras även gentekniken vara positiv. Distinktionens värderingslogik 

medför å andra sidan att då gentekniken anses vara skild från den traditionella växtförädlingen 

argumenteras den som icke önskvärd. Genom att på så sätt likna eller skilja gentekniken från 

samma positiva kategori tillskrivs gentekniken olika värden. Objektet, gentekniken, sätts i 

förhållande till en redan känd kategori för att göra den mer bekant och förståelig. 

Representationerna ses här ha en konventionaliserande funktion genom att det redan 

vedertagna och konventionella möjliggör en förståelse för objektet. 

4.2 Risk för egen hälsa 

Deltagarna uttryckte förutom en oro för ekologiska risker även en oro för hälsorisker till följd 

av genmodifierade livsmedel. Gränsdragningen mellan det naturliga och det antropogena 

visade sig vara en central utgångspunkt även för hur deltagarna diskuterade om risker för den 

egna hälsan.3 Jag kommer nedan att presentera vad som ansågs som ohälsosamt respektive 

hälsosamt samt redogöra för hur upplevelsen av det hälsosamma och ohälsosamma också 

uppfattades som antropogent eller naturligt. 

 

Till kategorin ohälsosamma livsmedel räknades bland annat skräpmat, besprutad mat, 

halvfabrikat, billig mat, smågodis samt livsmedel med tillsatser såsom konserveringsmedel- 

livsmedel som i högre grad ansågs vara påverkade, skapade eller orsakade av människan. 

Dess egenskaper beskrevs som ohälsosamma men också oberäkneliga i meningen att de kan 

orsaka oförutsedda negativa hälsoaspekter. GM livsmedel liknades vid dessa livsmedel och 

tillskrevs på så sätt dessa ohälsosamma och oberäkneliga värden. Till kategorin hälsosamma 

livsmedel räknades ekologiska, säsongsanpassade, närproducerade, ej besprutade livsmedel 

                                                 
3 Vanligast i fokusgrupperna var att det naturliga uppfattades som utan mänsklig inverkan eller påverkan varför 
det förhållningssättet fortsättningsvis får stå som definitionen av det naturliga.   
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samt livsmedel utan tillsatser som konserveringsmedel och färgämnen. Även fettsnåla, 

fiberrika och sockerfattiga livsmedel räknades som hälsosamma men de värdena nämndes i 

mindre utsträckning än de först nämnda.  

 

Hur värderas hälsosamt? 

Kategorin hälsosamma livsmedel ansågs ha vissa positiva mervärden. Analysen av 

distinktioner visar att hälsosamma livsmedel - ekologiska, säsongsanpassade, närproducerade, 

ej besprutade livsmedel samt livsmedel utan tillsatser som konserveringsmedel och färgämnen 

tillskrevs bland annat bättre näringsvärde och bättre smak. Detta förklaras t.ex. genom att 

”ekologiska frukter och grönsaker har fått mogna i tid”. Hälsosamma livsmedel tillskrevs 

värden i förhållande till dess upplevda naturlighet och ju mer naturligt ett livsmedel 

uppfattades desto hälsosammare ansågs det vara. Hälsorisker med GM mat diskuterades enligt 

följande logik: 

 

1. Det naturliga är hälsosamt (= det antropogena är ohälsosamt) 

2. Genmodifierad mat är antropogen 

3. Genmodifierad mat är ohälsosam 

 

Logiken handlar om att härleda påståenden ur andra, givna, påståenden och där premisserna 1 

och 2 leder till slutsatsen (3) (Chalmers 1999, s 52-54). I en logisk giltig slutledning som 

denna blir konklusionen alltid ”sann” oavsett om premisserna är ”falska” eller inte. 

Konklusionen av att det antropogena är ohälsosamt samt att genmodifierade livsmedel anses 

antropogena ger att genmodifierade livsmedel också anses som ohälsosamma. Resonemanget 

visar att begreppsparet naturligt/antropogent även ligger till grund för resonemangen kring 

hälsorisker med genmodifierad mat. Även annan forskning (Tenbült et al 2005) visar på att 

acceptansen för GM livsmedel beror på dess upplevda naturlighet och ju naturligare en 

produkt anses från början desto mindre genetiskt modifiering av samma produkt accepteras. 

 

Naturligt/antropogent i miljövetenskapen 

Relationen mellan det antropogena och det naturliga har varit föremål för diskussion inom ett 

flertal närliggande områden som t.ex. samhällsvetenskapliga studier av bioteknik (Coyle & 

Fairweather 2005), genteknik och genmodifierade livsmedel (Tenbült et al 2005; Wibeck 

2002, s 136-158; Zetterberg 1997, s 27-33; Öhman 2002b) samt genmodifierade djur 

(Macnaghten 2004). Gemensamt för ovannämnda studier är att allmänhetens uppfattning om 
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naturen också ligger till grund för hur bio- och gentekniken värderas. Naturen och ”det 

naturliga” används som rättesnöre för att bedöma om gentekniken och dess applikationer är 

acceptabla eller oacceptabla. En aspekt som deltagarna tycks återkomma till oavsett 

diskussion är förhållandet och gränsen mellan det naturliga och det av människan påverkade. 

Även om dessa studier är relativt nya har olika perspektiv på vad som kan betraktas som 

naturligt och vad som kan betraktas som antropogent funnits en längre tid. Lidskog et al 

(1997, s 35) skriver t.ex. att det i jordbrukssamhället fanns en stark känsla av samhörighet 

mellan människorna och naturen men att denna samhörighet kom att förändras med det 

moderna industrisamhället. Enligt författarna utvecklades det i det moderna industrisamhället 

en syn på naturen som något utan egenvärde och som människan kunde utnyttja för egna 

behov. Åtskillnaden mellan natur och samhälle kan ses i många av dagens miljöfrågor då de 

antas ha både naturliga och antropogena orsaker. Klimatproblematiken är kanske det mest 

aktuella fallet, där forskare världen över nu har kommit till slutsatsen att mänsklig påverkan 

har och kommer att påverka vårt klimat (IPCC 2007). Frågan om huruvida människan är en 

del av naturen har med andra ord funnits en tid och fortsätter att leva vidare. Det förefaller 

således som att det inom miljövetenskapen vanligt förekommande begreppsparet 

naturligt/antropogent även är av central vikt när människor bedömer och värderar 

genmodifierade livsmedel.  

4.3 Sammanfattning 

Ett av de viktigaste antagandena som ligger till grund för hur deltagarna diskuterar om 

genteknikens risker är att det finns gränser mellan det som är naturligt och det som är 

antropogent och det är i diskussionen om var denna gräns går som konflikter mellan 

perspektiv uppstår. Det vanligaste antagandet är att gentekniken är en mänsklig aktivitet och 

att det inte är någonting som händer ”naturligt”, och naturligt definieras vanligen som en 

process utan mänsklig påverkan. Naturliga förlopp anses positiva och eftersträvansvärda men 

eftersom gentekniken i grund och botten anses skilja sig från dessa naturliga förlopp anses 

den som onaturlig och icke önskvärd. Det onaturliga betraktas som riskfyllt - det kan spridas, 

det kan ge upphov till resistens men framförallt kan det ge oanade konsekvenser. 

 

Begreppsparet naturligt/antropogent genomsyrade även diskussionerna om hälsorisker. De av 

deltagarna definierade naturliga produkterna, t.ex. ekologiska livsmedel, värderades högre än 

de livsmedel som ansågs ha av människan tillsatta egenskaper i form av t.ex. 

konserveringsmedel. Genmodifierade livsmedel tillskrevs samma egenskaper som 
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karaktäriserade antropogena och därmed onaturliga livsmedel. Diskussionen kring 

livsmedlens betydelse för vår hälsa fick stort utrymme i fokusgrupperna. Resonemangens 

frekvens, omfattning och intensitet tyder på att deltagarna genom att exemplifiera vad som 

kan hända när vi äter ”dåliga” livsmedel implicit förklarar för varandra och sig själva att 

liknande risker finns med genmodifierade livsmedel. Att deltagarna överhuvudtaget tar upp 

och reflekterar till fenomen som är negativa för människans hälsa i ett sammanhang när det 

övergripande temat för diskussion är genmodifierade livsmedel gör att jag tolkar 

diskussionerna som att GM livsmedel kopplas ihop med negativa hälsoaspekter. 

 

De som kategoriserade gentekniken som onaturlig kalkylerade i högre grad med risken för 

ohälsa. Alla deltagare oroade sig dock inte för en sämre hälsa till följd av GM livsmedel. Det 

bör i detta sammanhang påpekas att de ekologiska riskerna delades i större utsträckning av 

deltagarna än risken för ohälsa. 

 

Diskussionerna om människans förhållande till naturen var en av de mer associationsrika. 

Deltagarna talade om värden genom att associera till traditionell förädling, ekologisk odling, 

evolutionär utveckling, introducering av nya arter, annan teknik, ohälsosam mat, färgämnen 

och konserveringsmedel m.m. Associationerna kan enligt teorin om sociala representationer 

ses som ett sätt att konventionalisera gentekniken, det vill säga, att göra ett ganska abstrakt 

fenomen påtagligt. Diskussionerna om risker med genmodifierade livsmedel innehöll många 

kommunikativa strategier och mest förekommande var de som jämförde gentekniken med mer 

eller mindre skräckexempel. Analogierna och distinktionerna används på så sätt för att 

konventionalisera gentekniken och utifrån en placering av gentekniken i ett flertal olika 

kategorier möjliggörs ett skapande av mening och förståelse för gentekniken och 

genmodifierade livsmedel. Samtidigt gör historien sig påmind, miljöfrågan som orsakad, 

skapad och påverkad av människan har varit föremål för diskussion även tidigare. 

Representationerna kan därmed sägas ha en preskriptiv funktion och en redan bestämd form. 

Genom att förankra och objektifiera gentekniken som onaturlig och genmodifierade livsmedel 

som onaturliga och ohälsosamma etableras en negativ relation till dem.  

 

5. Möjligheter – Nord/Syd  
Ett andra tema som löpte genom fokusgruppsmaterialet var möjligheter med genteknik. 

Diskussionerna om genteknikens möjligheter var inte lika frekventa och hade inte samma 
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intensitet som diskussionerna om risk men deltagarna pekade på ett flertal möjligheter. 

Mindre pesticider, billigare produktion, större skördar angavs vara möjligheter till följd av 

frosttåliga grödor samt grödor som står emot skadedjurangrepp. I kommande del belyser jag 

de begreppspar som deltagarna resonerade utifrån samt vilka antaganden som ligger till grund 

för hur deltagarna ser på genteknikens möjligheter. Avslutningsvis diskuteras hur 

kommunikativa strategier används i diskussionen. 

 

När deltagarna fick associera och diskutera fritt kring GMO började tre grupper direkt att 

diskutera kring en global matförsörjning. Det blev i diskussionerna en tydlig distinktion 

mellan fattiga delar av världen och rikare delar av världen, där fattiga delar av världen ansågs 

ha mest nytta av gentekniken. Diskussionen om genteknikens möjligheter diskuterades utifrån 

ett Nord/syd eller ett I-land/U-land, vilka i detta sammanhang kan ses som synonymer. 

Gentekniken tillskrevs aldrig möjligheter i en svensk kontext eller i ett I-land. Inte heller 

problematiserades begreppsparet i någon större utsträckning, ”vi” ansågs inte påverka ”dem” 

och ”de” ansågs inte påverka ”oss”. Istället var det i diskussionerna en tydlig distinktion 

mellan ”oss rika” och ”de fattiga” och de sistnämnda ansågs ha större nytta av genmodifierade 

livsmedel.  

 

I diskussionerna går det att urskilja att de möjligheter som presenteras i slutändan mynnar ut i 

målet och vad som skulle kunna utgöra ett syfte med genteknik: att föda den fattiga delen av 

världen:  

 

Exempel 24 

Tur Deltagare Samtal 

78. M Ni var inne på möjligheter (.) (A m) i alla fall att det kanske kan föda 

fler här på jorden. Finns det fler möjligheter med genmodifierade 

livsmedel? (3 s) 

79. B Ja du kan ju XX producera billigare eftersom du får ju inte en hel 

skörd förstörd kanske eller nånting (5 s) 

80. A Fast det är väl det som är kärnan, att man föder fler vare sig det är 

liksom större, billigare (B Ja precis), lättare att odla  

                                                 
4 Understruken text betyder överlappande tal, XX är ohörbart ord, * * betyder att uttalandet har sagts med en 
skrattande röst, parentes med innehållande punkt eller siffra indikerar paus (3 s = 3 sekunder paus) och 
betoningar har markerats med kursiv text. 
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81. B Ja något annat finns det ju inte, några andra fördelar kan det ju 

knappast finnas. 

82. A Nej 

 

Exemplet visar att oavsett de möjligheter som presenteras, mynnar de i slutändan ut i målet att 

mätta fler människor. Deltagare B framför i tur 79 att gentekniken möjliggör en biligare 

produktion. I följande tur framför deltagare A fler möjligheter – att grödorna blir större, 

billigare och lättare att odla men menar samtidigt att alla dessa mynnar ut i målet att föda fler 

människor. I tur 81-82 fastställer deltagarna gemensamt att målet och syftet med gentekniken 

är att fler människor ska kunna äta sig mätta. Diskussionen om genteknikens möjligheter 

ramas således in genom en diskussion om genteknikens roll i en global livsmedelsförsörjning.  

 

Målet att fler människor ska kunna äta sig mätta motsades inte av någon. Däremot möttes 

argumentet med gentekniken som ett sätt att lösa världssvälten av motargumentet att 

problemet med en svältande världsbefolkning löses bäst genom bättre resursfördelning: 

 

Exempel 35 

Tur Deltagare Samtal 

48. M Vad tänker ni på när jag säger GMO och genetiskt modifierade 

organismer? 

49. D Vidrigt 

50. A Mm 

51. B Fantastisk möjlighet att föda jordens befolkning om det används på rätt 

sätt. (3 s) 

52. D (C XX) Fast risken är ju att det sprider sig, att du får ju genförändringar 

på saker som du inte har tänkt. 

53. B Genförändringar har vi ju hela tiden i naturen. Det är ju en del av hur 

naturen utvecklas. Nu råkar det vara människan som håller på och 

utvecklar den men det är fortfarande samma princip.  

54. D Fast jag tror ju ändå i så fall om det är så att det ändå styrs på ett sätt och 

kommer vi in och hackar i det där så kan vi få oanade följder (C mm) 

som vi inte kan  

                                                 
5 Se ovan 
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55. B Men det styrs inte på något sätt av naturen. Mutationer och XX är helt 

slumpmässiga  

56. D Ja, men jag tror ändå att det är under andra villkor än att du går in som 

människa och fixar till som XX 

57. B En fördel som människa det är ju att då skulle man kunna ta fram grödor 

som tål frost bättre, man kan ta fram grödor som står emot eh skadedjur 

betydligt bättre. Man skulle kunna minska bekämpningsmedel på det här 

sättet. Nu är det ju inte så det används, det vet jag mycket väl, så jag ser 

vissa hot med det på det, men själva tekniken som sådan skulle kunna 

verkligen användas. Det är nästan i klass med den gröna revolutionen 

som mättade många hundra miljoner människor. (3 s)* ja, nu vart jag 

nästan XX* här alltså. (M Nej, men det) (A skrattar) (X Nej) Ni får 

skjuta emot om ni så önskar (C nej) 

58. M Ser ni andra (A alltså det där) möjligheter med det också? 

59. A Det där kan ju vara möjligheter då men jag tror ju inte, det kommer. Det 

känns som att det inte kommer att användas så och det är därför man 

känner bara Nej. Så känner nog jag för att. Det känns som att det skulle 

vara väldigt långt till att det kan användas på det sätter (.) som det 

funkar i världen 

60. C Jag känner också att det är, hur mycket är det ekonomin som är med och 

styr. Det är pengar, pengar, pengar i allt. Vi ska bara producera och 

producera. Så vad är det som är naturligt? Jag tycker man ska (.)  

61. A För just det här också om man ska mätta alltså att man ska kunna mätta 

världens alltså befolkning så, det skulle man ju kunna egentligen om vi 

nu bara fördela dem alla resurser. Alltså så, det känns inte som att det 

skulle krävas det. För vi har ju ett överflöd i väldigt många alltså. Men 

det är klart, det är också svårt att få till men det är ju ändå. Det skulle ju 

kunna funka på det sättet med. Jag tror vi skulle, allt som vi bara slänger 

liksom (.) här. 

62. C Det är ett sånt slöseri (A ja) (8 s) 

       

I exemplet ovan presenterar deltagare B i tur 51 en möjlighet med genteknik och dess 

applikationer; att den kan vara ett medel för att föda jordens befolkning. Synpunkten bemöts i 

påföljande tur av ett motargument om genteknikens risker för spridning av genmodifierat 



26 
 

material. Argumentationen om genteknikens för- och nackdelar övergår från och med tur 53 

till att bli en diskussion om genförändringar som naturliga eller av antropogen karaktär. I tur 

57 presenterar återigen deltagare B några möjligheter med gentekniken. Gentekniken 

förklaras kunna ta fram frost- och skadedjurståliga grödor och turen avslutas med en analogi 

till den gröna revolutionen. I samma tur introducerar deltagaren också risken med att 

gentekniken inte används på ett tillfredsställande sätt vilket deltagare A och C i tur 59-60 

väljer att ytterligare belysa. Exemplet avslutas i tur 61 med ett motargument mot den 

möjlighet som inledde diskussionen i tur 51. Medan deltagare B i tur 51 menar att 

gentekniken är ett sätt att föda jordens befolkning menar deltagare A i tur 61 att en annan 

metod – resursfördelning – skulle lösa problemet bättre. Även om deltagarna uttrycker samma 

mål föreslogs sålunda olika vägar dit. Argumentationen utgår ifrån att alla ska kunna äta sig 

mätta och det är inte målet som ifrågasätts utan det är i frågan om hur målet ska nås som 

meningsskiljaktigheter börjar framträda. En global livsmedelsförsörjning diskuterades i tre 

grupper men utan att nå konsensus. Medan en del ansåg att det behövs mer mat menade andra 

att det i första hand handlar om att fördela de resurser som finns. Diskussionen om den 

globala livsmedelsförsörjningen kan ses bottna i olika syn på tillgängliga matresurser. 

Antagandet att det finns tillräckligt med mat i världen leder till resonemanget att 

resursfördelning anses vara det bästa sättet att minska antalet svältande människor. 

Antagandet att det inte finns tillräckligt med mat i världen leder till att gentekniken ses som 

ett sätt att uppnå målet om färre svältande människor. Diskussionerna om hur målet med färre 

svältande människor ska nås har med andra ord sin grund i olika antaganden om tillgängliga 

matresurser. Frågan ”Räcker maten till alla?” är central i diskussionerna.  

 

Deltagarnas diskussion om möjligheter med genteknik kan förstås utifrån begreppsparet 

Nord/Syd där ”fattiga delar av världen” ansågs ha mest nytta av gentekniken. Med dessa 

globala möjligheter följde en rad risker om utnyttjande. Dessa risker blev aktuella först när 

gentekniken diskuterades utifrån deras möjligheter på lokal och global nivå: ”det 

[utnyttjandet] är ingen stor sak för en bonde i Sverige eller USA men hamnar du i Tanzania så 

kan det bli lite känsligt”. När möjligheterna presenterades följdes de av ett riskargument som 

jag kodat som sociala risker. De sociala riskerna rymmer associerande adjektiv som beroende, 

utnyttjande och utsugande. En grupp talade nästan uteslutande om sociala risker med 

genmodifierade livsmedel. Fokus för diskussionen låg på att GMO anses vara en fråga som 

styrs av politiska intressen och storföretag på bekostnad av småbönders välfärd och sociala 

utveckling. Resonemanget återkommer till viss del i en annan grupp med betoning på att 
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tekniken idag inte alltid används på ett etiskt sätt men att möjligheterna finns och det är upp 

till mänskligheten att välja hur vi vill använda tekniken. Diskussionen om genteknikens 

möjligheter följdes av en diskussion om sociala risker. Likväl som möjligheterna med 

genteknik ansågs de sociala riskerna främst existera i fattiga länder.  

 

Hur kommuniceras möjligheter med genmodifierade livsmedel? 

Exempel 3 visar att analogier och distinktioner verkar ha en argumentativ funktion där 

liknelser och distinktioner snarare används för att visa på ett ställningstagande än att försöka 

förankra genmodifierade livsmedel. Genom den ibland intensiva diskussionen med många 

argument och motargument, avbrutna meningar och snabba repliker verkar deltagarna stå i 

motsatta läger varifrån de debatterar om genteknikens vara eller icke-vara. Deltagarnas skilda 

representationer av objektet, gentekniken, tillsammans med den argumentativa andan leder till 

att det är svårare att skapa en gemensam och delad mening. Representationerna verkar ha 

både en konventionaliserande och en preskriptiv funktion. Konventionaliserande eftersom 

olika perspektiv presenteras och därmed ger förutsättningar för en djupare förståelse, och 

preskriptiv i och med att deltagarnas redan fixerade och givna värderingar gör att de 

representerar enligt ett i förhand givet mönster. I exempel 2 används analogier och 

distinktioner mer som ett sätt att förankra och förstå genmodifierade livsmedel. Den mer 

gemensamt utforskande och skapade kunskapen visar sig här genom att argumenten får stöd 

genom uppmuntranden samt snarare följer och bygger vidare på varandra än att de möts av ett 

motsatt perspektiv. Här kan representationerna ses ha en preskriptiv funktion på grund av 

avsaknad av nya perspektiv och eftersom deltagarna endast ser objektet utifrån liknande 

kategorier. Representationerna kan samtidigt ses ha en konventionaliserande funktion i 

deltagarnas gemensamma meningsskapande. 

 

Nord/Syd i miljövetenskapen 

Spänningen mellan Nord och Syd är inget nytt, tvärtom är det en vanlig utgångspunkt för 

diskussion om olika miljöfrågor. Sedan Brundtlandkommissionens rapport om hållbar 

utveckling 1987 och FN: s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 uppfattas miljöfrågor i allt 

högre grad som globala – alla länder medverkar till dem och alla länder påverkas av 

effekterna (Brandt & Gröndahl 2002, s 18). Sedan 1970-talet har medvetenheten om 

miljöfrågans omfattning, liksom insikten att de kräver samverkan över nationsgränser ökat 

(Corell & Söderberg 2005, s 27; Ebbesson 2000, s 15). Den globala ansatsen – att alla länder 

medverkar till och påverkas av miljön, kan leda till en spänning om åtaganden. 
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Klimatförändringarna får än en gång statuera exempel på en aktuell miljöfråga som förutom 

diskussion om naturliga eller antropogena orsaker också diskuteras utifrån ett 

rättviseperspektiv. I diskussionerna om klimatförändringarnas orsaker anses i-länder i större 

utsträckning bidragit till produktion av växthusgaser än utvecklingsländer (Krech, Mc Neill, 

Merchant 2004) och detta har lett till diskussioner om klimatfrågans orsak, konsekvens och 

därmed ansvar mellan Nord och Syd (Friman & Linnér 2008). Termerna Nord och Syd 

diskuteras således även på andra områden än i den allmänna diskursen om genmodifierade 

livsmedel. Analysen visar att möjligheterna med genmodifierade livsmedel diskuterades 

tydligt ur ett Nord/Syd perspektiv där deltagarnas gemensamt skapade kunskap innebar ett 

antagande att gentekniken framförallt gör nytta i utvecklingsländer. Även de sociala riskerna 

diskuterades utifrån samma begreppspar; riskerna för beroende och utnyttjande av jordbrukare 

ansågs vara större i tredje världen än i Sverige. Medan GM livsmedel i Sverige inte tillskrevs 

några möjligheter så ansågs genmodifierade livsmedel i ett globalt perspektiv kunna tillföra 

nytta genom att minska antal svältande människor.  

5.1 Sammanfattning 

Analysen kring möjligheter med genmodifierade livsmedel visar att deltagarna i 

fokusgrupperna främst såg att genteknikens möjligheter återfinnas hos andra människor än 

hos deltagarna själva; möjligheterna ansågs finnas ”där”, men inte ”här”. Genteknikens 

möjligheter verkar således främst kunna ses i ett Nord/Syd perspektiv där länder i tredje 

världen ansågs ha nytta av gentekniken medan nyttan för Sverige och andra i-länder 

bedömdes som liten. De möjligheter deltagarna presenterade, t.ex. att grödorna blir större, 

billigare och lättare att odla, betraktades som olika sätt att uppnå ett av deltagarna gemensamt 

skapat mål: att minska antalet svältande människor i världen. Detta mål ifrågasattes inte utav 

någon, däremot fanns olika åsikter om hur målet ska nås. Gentekniken betraktades som ett sätt 

att nå målet medan resursfördelning ansågs vara ett annat. Antagandena att det finns 

tillräckligt med mat i världen respektive att det inte finns tillräckligt med mat i världen kan 

ses ligga till grund för deltagarnas synsätt på genteknikens möjligheter som ett sätt att minska 

världssvälten. Diskussionen om genteknikens möjligheter kom på så sätt att handla om den 

globala livsmedelsförsörjningen. 
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6. Mervärden hos GM livsmedel 
I förra avsnittet diskuterades hur utvecklingsländer betraktades ha nytta av genmodifierade 

livsmedel medan möjligheter för ett i-land som Sverige överhuvudtaget inte diskuterades. I 

detta avsnitt avser jag att presentera hur deltagarna resonerade kring GM livsmedel på ett 

lokalt – och mer specifikt, på ett individuellt plan.   

 

De GM livsmedel som tas fram idag brukar kallas andra generationens genmodifierade 

grödor. Till skillnad från första generationens GM grödor brukar syftet med andra 

generationens grödor beskrivas som livsmedel med tydligare konsumentfördelar. De 

vanligaste mervärdena som brukar undersökas är hälsa, miljö och pris (se bland annat Gaskell 

et al 2006, s 22; KSF 2007). Analysen av analogier och distinktioner som användes i 

fokusgrupperna visar att de egenskaper GM livsmedel tillskrivs skiljer sig från sådana som 

värderas som positiva i livsmedel. Som diskuterades i avsnittet om hälsorisker så liknas GM 

livsmedel vid ett antal kategorier av livsmedel som i huvudsak anses ha ohälsosamma och 

dåliga kvalitéer. I och med att GM livsmedel redan från början anses vara en möjlig hälsorisk 

ses inte ett hälsomervärde i GM livsmedel som en möjlighet. Ett mervärde för hälsan betyder 

snarare att välja ett icke genmodifierat livsmedel. Vad gäller ett mervärde i form av lägre pris, 

så är bilden i fokusgrupperna något mer heterogen. Vissa gruppdeltagare ifrågasätter 

antagandet att ett lägre pris skulle vara ett mervärde eftersom billig mat anses ha dålig kvalité. 

Ett lägre pris är följaktligen inte eftersträvansvärt. För andra är priset en faktor som gör att 

GM livsmedel kan bli attraktiva. Denna grupp resonerar på motsatt sätt; ett lågt pris är 

positivt. Eftersom ingen vill köpa dyr mat och då gentekniken möjliggör billigare mat 

accepteras GM livsmedel. Vad gäller mervärden i form av miljövinster så är uppfattningarna 

något olika. Medan en del skulle köpa ett GM livsmedel som hade producerats på ett mer 

miljövänligt sätt än en konventionell vara väljer andra att avstå. En del av argumentationen 

följer samma logik som den om hälsovärden; i och med att GM livsmedel redan från början 

anses vara en ekologisk risk ses inte en miljövinst med hjälp av genteknik som en möjlighet. 

Enligt deltagarna strider detta mot de grundläggande antagandena om naturens positiva värde. 

Talesmän för detta perspektiv förespråkar istället KRAV och Rättvisemärkta produkter. Det 

andra perspektivet utgår från att gentekniken kan minska mängden bekämpningsmedel (vilket 

värderas positivt) och därmed anses GM livsmedel kunna medföra vissa miljövinster. 

Förespråkare för detta perspektiv skulle därmed köpa ett GM livsmedel som beskrivs ha en 

positiv miljöeffekt. 
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Deltagarnas inställning och köpvillighet kan jämföras med Eurobarometern 2006 (Gaskell et 

al 2006, s 22) där ca 25 % av europeiska konsumenter definitivt inte skulle köpa GM 

livsmedel även om maten var mer miljövänlig, innehöll mindre fett eller var billigare. Mellan 

12-23 % av de europeiska konsumenterna skulle dock definitivt köpa ett GM-livsmedel med 

mervärde. Samma tendens visas i en studie publicerad i Nature Biotechnology (Knight et al 

2007) där konsumenter visat sig villiga att köpa GM livsmedel förutsatt att det finns 

mervärden i form av ett lägre pris samt att produkten inte är besprutad. Andra konkluderar 

dock att det bland konsumenter finns en motvilja mot GM livsmedel och att konsumenter 

värderar icke-GM mat framför GM mat (Lusk et al 2005). Att kvantifiera denna studies 

resultat ger inte så mycket, däremot framkommer en del skäl och förklaringar varför 

konsumenter väljer att handla på ett eller annat sätt.  

 

Det är intressant att notera att de argument som förs fram emot mervärden i GM livsmedel är 

kritiska mot antagandet i sig; att det finns ett mervärde. Även om livsmedlet tillskrivs vissa 

egenskaper, till exempel bättre fett, mer vitaminer eller miljövänligare så är deltagarna 

kritiska. Det faktum att genteknik använts gör att det genmodifierade livsmedlet placeras in i 

helt andra kategorier, till exempel ohälsosamt eller miljöfarligt, än vad det presenteras som.  

6.1 Sammanfattning 

Medan andra generationens genmodifierade livsmedel intar marknaden förhåller sig 

deltagarna kritiska till dess mervärden. Av antaganden om naturens positiva värde och 

uppfattningen om att genmodifierade livsmedel innehåller onaturliga och ohälsosamma 

egenskaper, följer att ett mervärde av deltagarna snarare beskrevs som ett livsmedel fritt från 

GMO. Å andra sidan värderades besprutade livsmedel mer negativt än genmodifierade 

livsmedel varför ett mervärde i form av ”miljövänligare” produktion med hjälp av genteknik 

öppnade upp för en acceptans mot GM livsmedel med ett miljömervärde. Genom att 

gentekniken ansågs möjliggöra en billigare produktion globalt sett antogs maten bli billigare 

lokalt. Ett mervärde i form av lägre pris öppnar således också upp för större acceptans till GM 

livsmedel. Det är en ganska heterogen bild av GM livsmedel och synen på dess mervärden, 

men det vanligast förekommande är att genmodifierad mat beskrivs som oacceptabel därför 

att dess egenskaper skiljer sig från icke-GM mat. 
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7. Avslutande reflektioner 
Med den här uppsatsen har jag försökt bidra med en förståelse för vad och hur deltagarna i 

fyra fokusgrupper diskuterar och resonerar kring genmodifierade livsmedel. I det inledande 

kapitlet ställde jag följande tre frågor vilka får verka som utgångspunkt för några avslutande 

reflektioner: Vad talar deltagarna om i samband med genmodifierade livsmedel? Vilka 

antaganden ligger till grund för diskussionerna? Hur kommunicerar deltagarna om 

genmodifierade livsmedel?  

 

Vad talar deltagarna om i samband med genmodifierade livsmedel?  

Den tematiska innehållsanalysen visar att i diskussionen om genmodifierade livsmedel var 

risker, möjligheter och mervärden av GM livsmedel dominerande teman. En analys av 

frekvens, omfattning och intensitet på respektive tema visar på att deltagarnas diskussion om 

genmodifierad mat till övervägande del handlade om risker. Genmodifierad mat fick många 

gånger representera en teknik som på grund av dess antropogena karaktär ansågs ha både 

ekologiska risker och hälsorisker. I resonemangen om ekologiska risker beskrevs problem 

med resistens hos skadedjur samt spridning av genetiskt modifierat material till icke-GM 

växter vara de största problemen och gentekniken liknades vid olika dystopiska scenarier. 

Deltagarna associerade GM livsmedel med skräpmat, billig mat, smågodis, tillsatser och 

konserveringsmedel och skilde det från ekologiska och närproducerade livsmedel. Deltagarna 

såg inga eller få konsumentfördelar med genmodifierade livsmedel. Ett billigare pris och 

möjliggörandet av ett icke-besprutat livsmedel var dock faktorer som påverkade deltagarnas 

acceptans för GM livsmedel. Gemensamt för båda riskkategorierna låg rädslan för 

oförutsedda konsekvenser för både människors hälsa och miljö. Det var dock vanligare att de 

som kategoriserade gentekniken som onaturlig i högre grad kalkylerade med risken för ohälsa. 

 

Föreställningarna om nyttan eller möjligheterna med genmodifierade livsmedel är 

omdebatterade. Diskussionen om genteknikens möjligheter ramades in genom en diskussion 

om genteknikens roll i en global livsmedelsförsörjning. Genteknik presenterades och 

debatterades jämsides resursfördelning som olika sätt att nå målet om en minskat antal 

svältande människor. Fokus för diskussionen förflyttades på så sätt från möjligheter med 

genmodifierade livsmedel till en diskussion om hur världssvälten löses på bästa sätt. 
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Vilka antaganden ligger till grund för diskussionerna? 

Deltagarnas representationer om genmodifierade livsmedel är mångfaldiga men analysen 

visar att det finns två huvudgrupper kopplade till begreppsparet naturligt/antropogent: 

genmodifierade livsmedel anses naturliga, men beroende på definition av naturlig anses GM 

livsmedel som acceptabelt eller oacceptabelt. Antagandet om naturens positiva värde delades 

av alla, men åsikterna gick isär om vad som kan räknas som naturligt. Det vanligaste 

antagandet är att gentekniken är en mänsklig aktivitet och att det inte är någonting som händer 

”naturligt”, och med naturligt menas en process utan mänsklig påverkan. Representationerna 

har påtagliga konsekvenser för deltagarnas uppfattningar och de kan avgöra om individen 

köper eller inte köper ett genmodifierat livsmedel. Den första representationen – att 

genmodifierade livsmedel på grund av dess antopogena karaktär anses onaturliga och därmed 

oacceptabla är dessutom så vanlig i debatten om genteknikens vara eller inte vara att den har 

utvecklats till en form av vardagskunskap människor handlar utefter.  

 

Frågan om genteknikens möjligheter kan förstås genom begreppsparet Nord/Syd i meningen 

att nyttan sågs finnas i utvecklingsländer och inte i t.ex. Sverige. Antaganden om tillgängliga 

matresurser - att det finns tillräckligt med mat i världen respektive att det inte finns tillräckligt 

med mat i världen – kan ses ligga till grund för deltagarnas synsätt på genteknikens 

möjligheter som ett sätt att minska världssvälten. De deltagare som argumenterade mot GM 

livsmedel talade mer frekvent för en fördelning av världens resurser. Genteknikförespråkarna 

motsade inte denna metod men ansåg att gentekniken också var ett medel för att uppnå målet 

om färre svältande människor  

 

Hur kommuniceras frågan om GM livsmedel?  

Analogier och distinktioner var vanliga kommunikativa strategier i diskussionerna om GM 

livsmedel. Genom att likna eller skilja gentekniken från en annan kategori tillskrevs 

gentekniken, beroende på om den liknas vid eller skiljs från något positivt eller negativt, sitt 

värde. Analogier och distinktioner användes på så sätt för att förankra och förstå 

genmodifierade livsmedel och representationerna kan därmed ses ha en konventionaliserande 

funktion. Resonemangen i fokusgrupperna hade olika karaktär där den mer gemensamt 

utforskande och skapade kunskapen visade sig genom att argumenten fick stöd genom 

uppmuntranden samt att de snarare följde och byggde vidare på varandra än att de, som var 

fallet vid argumentativa syften, möttes av ett motsatt perspektiv.  I mer debatterande episoder 

tenderade analogier och distinktioner att användas i syftet att övertala andra deltagare. 
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Representationernas preskriptiva funktion kunde ses genom dels frånvaro av andra perspektiv 

och dels där deltagarna snarare än att söka gemensam förståelse för fenomenet GM livsmedel 

snarare fördjupade sina argument. I båda typerna av resonemang blev den socialt delade 

kunskapen ett resultat av ett på förhand givet sätt att tänka. Den preskriptiva funktionen av 

representationerna kan även ses i de begreppspar som låg till grund för diskussionerna. I och 

med att många föreställningar har en historia som går tillbaka längre än oss själva innebär 

representationernas preskriptiva funktion att vi påverkas av tidigare sätt att tänka om 

omvärlden. Begreppsparen naturligt/antropogent samt Nord/Syd är även vanliga 

utgångspunkter i olika miljövetenskapliga frågeställningar och de har diskuterats och 

problematiserats innan diskussionen om gentekniken startade. Föreställningar om gentekniken 

kan således ses som preskriptiva i meningen att dess utgångspunkter ger upphov till ett på 

förhand givet sätt att tänka.  Representationernas kan därmed beskrivas om både beroende av 

våra kognitiva aktiviteter men också bestämma de samma. 

 

Denna studies resultat kompletterar den existerande forskningen om uppfattningar om 

genmodifierad mat med en förståelse för vilka de antaganden som kan ligga till grund för 

värdering och (icke) acceptans av GM livsmedel. Jag ser ett fortsatt behov av kvalitativa 

studier av representationer generellt och representationer av genteknik specifikt för att öka 

förståelsen för varför och hur uppfattningar skapas. Jag hoppas att resultaten, genom att de 

belyser möjliga bakomliggande orsaker till olika konsumentperspektiv, också är till hjälp för 

de aktörer som önska kommunicera i genteknikfrågan.  
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I 
 

Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

• Berätta vad ni heter och vilken som är den vanligaste varan i eran kundvagn 

 

• Vad är viktigt för dig när du bestämmer vilken mat du ska köpa? 

 

• Vad tänker du på när du hör orden livsmedel och säkerhet? 

 

• Vad tänker du på när du hör orden ”genetiskt modifierade organismer”? 

 

• Har du köpt några GMO eller icke-GMO märkta produkter? Om ja, vilka? 

 

• Skulle du under några omständigheter köpa genmodifierade livsmedel? (tex om de 

hade en hälso- eller miljöaspekt eller om de var billigare?) 

 

• Vilka fördelar ser du med genmodifierade livsmedel? 

 

• Vilka risker ser du med genmodifierade livsmedel? 

 

• Tittar du märkningar när du köper mat? Varför, varför inte? 

 

• Är märkning av genmodifierade produkter bra? Varför, varför inte? 

 

• Varifrån får du information om GMO? Vilka källor litar du på? 

 

• Hur skulle du beskriva en person som köper respektive inte köper genmodifierade 

livsmedel? 

 

• Av allt som har kommit upp ikväll, vilket är det viktigaste för dig?  

 

• Vill du tillägga något? 



II 
 

Bilaga 2 – Teman 
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           Säkerhet                                Mervärden      Märkning 
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III 
 

Bilaga 3 – Topiker 
 

 
              

   
   
       
    
    
 
 
 

   
  
 
 
  
 
 
 

 
    

  
  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mervärde 
KRAV 
ekologiskt 
kvalité 
säsongsanpassat 
ej besprutat               
Närproducerat 
Ej tillsatser 
Inga färgämnen 
Inga 
konserveringsmedel 
Rättvisemärkt 
Svenskt 
Smak 
Nyttigt 
Pris 

Säkerhet 
Hygien- städning, 
bakterier, salmonella, 
smittorisk 
Information- allergi, 
konsumentval 
Mat för dagen, 
konsekvenser vid 
importproblem 
Besprutning, GMO, 
djurhållning 
Färskt 
Jord till bord 

Möjligheter 
Föda jordens befolkning 
Frosttåliga grödor 
Tåliga mot skadedjur 
Mindre pesticider 
Lätt att odla 
Billig produktion 
Mer vitaminer 
Odla  i andra miljöer 
Öka skördar- odla större 
arealer 

Risker 
Spridning – resistens 
hos andra växter 
Oförutsedda 
genförändringar 
Oanade följder 
Oetiskt användande – 
Ekonomi styr 
Nytt utsäde varje år 
Bekämpningsmedel 
Utsugande av tredje 
världen 
Resistens mot 
bekämpningsmedel 
Oanade konsekvenser 
med kropp och hälsa 
Politisk fråga - maktspel 
Slår ut småskalig odling 

Mervärden   
Inte intresserad av 
konsumentfördelar –  
Lika bra produkter 
Förbättring - smak 

Köpvillighet och hälsa 
Köpvillighet och pris - 
Kvalité/billigt 
Köpvillighet och miljö 

Konsument och  
ålder 
klass  
hälsa 

 
 

Livsmedel 
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