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Sammanfattning 
Abstract 
Sedan andra världskriget har en rad tekniker utvecklats som drastiskt förändrat såväl människors omvärld och livsvillkor 
som det offentliga samtalet. Gentekniken utgör ett belysande exempel, inte minst genom tillämpningen inom 
livsmedelsproduktionen. Utvecklingen av den genförändrade maten har dock inte gått obemärkt förbi utan har kommit att 
bli ett kontroversiellt ämne, kanske ett av de mest framskjutande i den offentliga diskussionen på senare tid. I mitten av det 
offentliga samtalet kring ett ämne som på samma gång som det är tekniskt komplicerat och forskningsberoende berör oss 
alla i vår vardag befinner sig medierna. Då deras roll är så central är det av intresse att analysera och kritiskt granska just 
medias framställning av frågan och se denna som ett utsnitt av en större diskurs på området. Det övergripande syftet med 
studien har därför varit att analysera och kritiskt granska hur frågan om den genförändrade maten framställs och 
kommuniceras i Sveriges största morgontidning Dagens Nyheter (DN) i vår närtid, närmare bestämt från och med januari 
2000 till och med april 2004. Intentionen har varit att på så vis synliggöra och problematisera den diskurs på området som 
DN medverkar till att producera och reproducera. Med utgångspunkt i diskursanalys som teori och metod har 57 artiklar 
publicerade i DN analyserats. Genom analysen har det framkommit att frågan om den genförändrade maten i många 
avseenden kan ses som ett uttryck för det risksamhälle vi i dag lever i. Detta karaktäriseras bl a av att vi nu till skillnad från 
tidigare står inför risker, eller snarare faror, som är resultatet av mänskliga beslut och därmed kan ses som självförvållade. 
Produktionen av varor och värden går hand i hand med produktionen av risker. Eftersom vi uppenbarligen kan välja om vi 
vill producera denna nytta och dessa risker är det kanske inte så konstigt att det uppstår meningsskiljaktigheter kring hur 
vi skall handla. Detta är också vad som sker inom det studerade utsnittet av diskursen för genförändrad mat. Den bild som 
framträder i Dagens Nyheter är nämligen polariserad. Dessutom är förhållandet mellan olika aktörer och synsätt ojämlikt. 
Det är i huvudsak två perspektiv på genförändrad mat som diskursen formuleras kring och som ställs mot varandra: 
förhoppningar och hotbilder. Förhoppningarna, mestadels representerade av forskarna, ledarskribenterna och företagens 
språkrör, får i Dagens Nyheters framställning större plats än hotbilderna vilka i sin tur representeras av allmänheten, 
miljöorganisationerna och konsumentföreningarna. Medan de förra ofta får personifiera vetenskapen och förnuftet får de 
senare stå för de etiska ställningstagandena vilka stundtals mer eller mindre likställs med desinformation. Etik ställs med 
andra ord mot vetenskap och allmänhet mot forskare vilket aktualiserar för samhället grundläggande frågor om demokrati 
och teknokrati. Analysen har också visat att missuppfattningar lätt uppstår mellan aktörer på de olika sidorna om 
konfliktlinjen då dessa stundtals grundar sin argumentation på skilda värden utan att själva inse detta. Medan de som intar 
en mer restriktiv inställning till den genförändrade maten grundar sin pessimism på såväl osäkerhet och risk som på etiska 



 

   

värden tycks aktörerna som ser positivt på gentekniken endast uppfatta att motståndet beror på de eventuella riskerna 
gentekniken kan föra med sig och missar därmed helt den del av de negativt inställda aktörerna som grundar argumenten 
på etik. Missförstånd som detta bådar för att beslut kommer att bygga på felaktiga förutsättningar och att det därför också 
kan bli svårt att komma fram till en gemensam handlingsväg när det gäller frågan om den genförändrade maten. Det finns 
dock vissa starka gemensamma värden som står stadigt trots att det annars råder turbulens inom diskursens ramar. Det 
handlar om människans rätt till valfrihet, att det som är naturligt är gott samt vikten av tillit och genomskinlighet i en 
tillvaro som genom sin komplexitet blir alltmer oöverskådlig. 
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Förord 
1997 presenterades det klonade fåret Dolly för världen och massmedieuppbådet blev gigantiskt. 
Tackan som bräkte i TV-rutan och poserade på löpsedlarna såg ut som vilket får som helst men var 
uppenbarligen en vetenskaplig sensation. Jag gick första året på gymnasiet och som jag minns det var 
detta första gången jag reflekterade över gentekniken och dess tillämpningar. Då hade jag ingen aning 
om att genteknik och media sju år senare skulle uppta många studietimmar på miljövetarprogrammet 
vid Linköpings Universitet i och med författandet av en c-uppsats. Precis som Dolly fick representera 
såväl framtidstro som oro knuten till gentekniken har också den genförändrade maten som står i fokus 
i denna studie gett upphov till både förhoppningar och hotbilder. För mig känns den genförändrade 
maten intressant att studera då den utgör ett vetenskapligt och tekniskt komplicerat fenomen samtidigt 
som den berör oss alla i vår vardag. I vår vardag finns också medierna, morgontidningen vid 
frukostbordet och TV-nyheterna på kvällskvisten. Som informationsspridare och debattforum blir 
media en länk mellan den genförändrade maten som vetenskapligt och tekniskt komplicerat fenomen 
och maten på middagsbordet, media blir en kommunikativ aktör värd att granska om man som jag 
intresserar sig för hur samtalet kring en ny teknik som gentekniken förs i samhället i dag. Och detta är 
som sagt precis vad jag gjort i och med denna uppsats. Arbetet med uppsatsen har resulterat i en 
lärorik och spännande period våren och försommaren 2004.  
 
I detta sammanhang vill jag passa på att tacka flera personer som uppmuntrat och hjälpt mig under 
arbetet med uppsatsen. Först och främst vill jag framföra en hel massa tack till min handledare 
Karolina Isaksson, gurun under resan genom teoriträsk och metoddjungler. Utan dig hade denna resa 
känts mycket snårigare. Tack också till alla vännerna, ingen nämnd ingen glömd, för att ni funnits med 
som stöd och för att ni gjort livet glatt under våren. Slutligen vill jag speciellt tacka min Daniel för all 
uppmuntran och alla kloka ord under skrivandets gång. Tack! 
 
Elin Mlakar 
 
Norrköping den 14 juni 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
Sammanfattning  
Sedan andra världskriget har en rad tekniker utvecklats som drastiskt förändrat såväl människors 
omvärld och livsvillkor som det offentliga samtalet. Gentekniken utgör ett belysande exempel, inte 
minst genom tillämpningen inom livsmedelsproduktionen. Utvecklingen av den genförändrade maten 
har dock inte gått obemärkt förbi utan har kommit att bli ett kontroversiellt ämne, kanske ett av de 
mest framskjutande i den offentliga diskussionen på senare tid. I mitten av det offentliga samtalet 
kring ett ämne som på samma gång som det är tekniskt komplicerat och forskningsberoende berör oss 
alla i vår vardag befinner sig medierna. Då deras roll är så central är det av intresse att analysera och 
kritiskt granska just medias framställning av frågan och se denna som ett utsnitt av en större diskurs på 
området. Det övergripande syftet med studien har därför varit att analysera och kritiskt granska hur 
frågan om den genförändrade maten framställs och kommuniceras i Sveriges största morgontidning 
Dagens Nyheter (DN) i vår närtid, närmare bestämt från och med januari 2000 till och med april 2004. 
Intentionen har varit att på så vis synliggöra och problematisera den diskurs på området som DN 
medverkar till att producera och reproducera.  
 
Med utgångspunkt i diskursanalys som teori och metod har 57 artiklar publicerade i DN analyserats. 
Genom analysen har det framkommit att frågan om den genförändrade maten i många avseenden kan 
ses som ett uttryck för det risksamhälle vi i dag lever i. Detta karaktäriseras bl a av att vi nu till 
skillnad från tidigare står inför risker, eller snarare faror, som är resultatet av mänskliga beslut och 
därmed kan ses som självförvållade. Produktionen av varor och värden går hand i hand med 
produktionen av risker. Eftersom vi uppenbarligen kan välja om vi vill producera denna nytta och 
dessa risker är det kanske inte så konstigt att det uppstår meningsskiljaktigheter kring hur vi skall 
handla. Detta är också vad som sker inom det studerade utsnittet av diskursen för genförändrad mat. 
Den bild som framträder i Dagens Nyheter är nämligen polariserad. Dessutom är förhållandet mellan 
olika aktörer och synsätt ojämlikt. Det är i huvudsak två perspektiv på genförändrad mat som 
diskursen formuleras kring och som ställs mot varandra: förhoppningar och hotbilder. 
Förhoppningarna, mestadels representerade av forskarna, ledarskribenterna och företagens språkrör, 
får i Dagens Nyheters framställning större plats än hotbilderna vilka i sin tur representeras av 
allmänheten, miljöorganisationerna och konsumentföreningarna. Medan de förra ofta får personifiera 
vetenskapen och förnuftet får de senare stå för de etiska ställningstagandena vilka stundtals mer eller 
mindre likställs med desinformation. Etik ställs med andra ord mot vetenskap och allmänhet mot 
forskare vilket aktualiserar för samhället grundläggande frågor om demokrati och teknokrati. Analysen 
har också visat att missuppfattningar lätt uppstår mellan aktörer på de olika sidorna om konfliktlinjen 
då dessa stundtals grundar sin argumentation på skilda värden utan att själva inse detta. Medan de som 
intar en mer restriktiv inställning till den genförändrade maten grundar sin pessimism på såväl 
osäkerhet och risk som på etiska värden tycks aktörerna som ser positivt på gentekniken endast 
uppfatta att motståndet beror på de eventuella riskerna gentekniken kan föra med sig och missar 
därmed helt den del av de negativt inställda aktörerna som grundar argumenten på etik. Missförstånd 
som detta bådar för att beslut kommer att bygga på felaktiga förutsättningar och att det därför också 
kan bli svårt att komma fram till en gemensam handlingsväg när det gäller frågan om den 
genförändrade maten. Det finns dock vissa starka gemensamma värden som står stadigt trots att det 
annars råder turbulens inom diskursens ramar. Det handlar om människans rätt till valfrihet, att det 
som är naturligt är gott samt vikten av tillit och genomskinlighet i en tillvaro som genom sin 
komplexitet blir alltmer oöverskådlig. 
 
 
Nyckelord: genteknik, genförändrad mat, massmedia, Dagens Nyheter, diskursanalys 
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1. Inledning 
Sedan andra världskriget har en rad tekniker utvecklats som drastiskt förändrat såväl människors 
omvärld och livsvillkor som det offentliga samtalet och som gett upphov till såväl förhoppningar som 
farhågor. Som exempel kan vi se utvecklingen av kärnkraften under 1950- och 1960-talen följd av 
informationstekniken under 1970- och 1980-talen.1 Den moderna biotekniken utgör ytterligare ett 
belysande exempel. Den växte också den fram under 1900-talets senare hälft genom framsteg inom 
den naturvetenskapliga grundforskningen och är idag ett av de snabbast växande områdena inom 
vetenskap, teknik och industri. Särskilt gentekniken, en av bioteknikens grenar, har inneburit att 
gränser sprängts. Det som tidigare ansågs omöjligt är nu fullt möjligt och i vissa fall rutin.2 Den nya 
gentekniken har inte minst blivit ett kraftfullt instrument inom livsmedelproduktionen där växter och 
djur genom genetisk modifiering kan få egenskaper de tidigare saknat och kanske aldrig kunnat få på 
traditionellt vis.3 Denna nya tekniska möjlighet har givit upphov till såväl framtidstro och optimism 
som till skepticism och oro. När gentekniken kopplats till livsmedel och livsmedelsförsörjning, frågor 
som otvivelaktigt är några av samhällets mest fundamentala, har våldsamma reaktioner väckts runtom 
i världen. Olika åsikter i frågan om genteknikens tillämpningar inom livsmedelsproduktionen ställs 
ständigt mot varandra och ämnet har kommit att bli ett av de mest framskjutande i den offentliga 
diskussionen på senare tid.4  
 
Den vetenskap som omgärdar den nya tekniken för livsmedelsproduktion, gentekniken, är komplex 
och abstrakt och ligger utom räckhåll för den stora majoriteten människors vardagliga erfarenhet.5 När 
vi med våra sinnen inte längre kan uppfatta det som sker räcker vår vardagskunskap inte längre till. 
Detta är vad som händer inom fältet för gentekniken som således kan sägas karaktäriseras av ett stort 
forskningsberoende. Detta innebär att allmänheten är beroende av att fördelar och risker kopplade till 
gentekniska tillämpningar inom livsmedelsproduktionen fastställs av forskare.6 Vidare måste 
forskarnas resultat förklaras och förmedlas så att allmänheten kan ta till sig informationen och därefter 
bilda sig en uppfattning om hur frågan bör hanteras. I denna process kring att synliggöra det osynliga 
får massmedia en central roll som kommunikativ aktör.7 Flera studier har också visat just att 
allmänhetens viktigaste källa till information kring den komplexa gentekniken i många fall är 
massmedier såsom teve, radio och tidningar.8 Media innehar dock inte bara rollen att informera, minst 
lika viktig är dess funktion i olika sociala kommunikationsprocesser t ex som debattforum.9  
 
Sammantaget kan media således ses som central i det offentliga samtalet kring genförändrad mat. 
Genom att hantera den offentliga kommunikationen bidrar massmedierna såväl till att medskapa som 
till att uttrycka de föreställningar kring genteknikens tillämpningar inom livsmedelsproduktionen som 
cirkulerar i samhället. Utifrån den brittiske forskaren Norman Faircloughs resonemang i boken Media 
Discourse kan man med andra ord säga att de producerar och reproducerar en diskurs på området för 
genteknik i samband med livsmedelsproduktion.10 Genom det som sägs, skrivs och görs formas undan 
för undan den ordning som råder inom diskursen och om inflytandet över denna förs en ständig, men 
sällan direkt uttalad, kamp mellan olika aktörer.11  
 
Då frågan om genteknikens tillämpningar inom livsmedelsproduktionen är ett kontroversiellt ämne 
som kommit att bli ett av de mest framskjutande i den offentliga diskussionen på senare tid, och då 
media har en så central roll i denna diskurs är det av största intresse att analysera och kritiskt granska 
det utsnitt av diskursen som utgörs av just medias framställning av frågan. En sådan analys hjälper till 
                                                 
1 Durant, J., Bauer, M. & Gaskell, G. (red.), 1998, Biotechnology in the public sphere. A European Sourcebook, s 3 
2 Bioteknikkommittén, 2000,  Att spränga gränser. Bioteknikens möjligheter och risker, s 13 
3 Merker, A., 1998, "Gentekniken i växtförädlingens tjänst". I: Källa/51, 1998, Genvägar till ny mat, s 29ff 
4 Wibeck, V., 2003, Genförändrad mat - vardagsmat?, s 10f 
5 Bauer, M. & Bonfadelli, H., 2002, "Controversy, media coverage and public knowledge". I:  Bauer, M. & Gaskell, G., 
2002, Biotechnology: The making of a global controversy, s 151 
6 Lidskog, R., Sandstedt, E. & Sundqvist, G., 1997, Samhälle, risk och miljö, s 109f 
7 Ibid, s 126f 
8 Bauer & Bonfadelli, 2002, s 151 
9 Hadenius, S. & Weibull, L., 2003,  Massmedier – En bok om press, radio och TV, s 11f 
10 Fairclough, N., 1995, Media Discourse 
11 Hedrén, J., 1994, Miljöpolitikens Natur, s 10                                                                
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att belysa, förklara och diskutera inom vilka ramar diskursen kring genteknikens tillämpning inom 
livsmedelsproduktionen förs och vilka konsekvenser detta kan få. 
 
En av de stora massmediala aktörerna tillsammans med teve och radio är tidningar. Enligt den årliga 
räckviddsundersökningen på medieområdet, mediebarometern, når den svenska dagspressen dagligen 
omkring 80% av befolkningen.12 Därav anser jag det viktigt att ta en närmare titt på vad som 
karaktäriserar just dagspressens bild av genteknikens tillämpningar inom livsmedelsproduktionen. Då 
resultaten från undersökningar av dagstidningsläsningen i Sverige också visat på att den traditionella 
morgontidningen är stommen i svenskarnas dagstidningsläsning13 har jag vidare valt att fokusera 
Sveriges största morgontidning Dagens Nyheter (DN) i min undersökning. Mer om motiven till detta 
val står att läsa i kapitel 3.1, Dagspressen som utgångspunkt. 
 
1.1 Övergripande syfte  
Mot den bakgrund som skisserats ovan är mitt övergripande syfte att analysera och kritiskt granska hur 
frågan om den genförändrade maten framställs och kommuniceras i Dagens Nyheter i vår närtid, 
närmare bestämt från och med januari 2000 till och med april 2004. Min intention är att på så vis 
synliggöra och problematisera den diskurs på området som DN medverkar till att producera och 
reproducera.  
 
1.1.1 Forskningsfrågor 
Som en hjälp för att kunna uppnå syftet har jag formulerat följande forskningsfrågor:  
 
• Vilka teman framträder som dominerande i Dagens Nyheters framställning av den genförändrade maten? 
• Vilka värderingar, argument och föreställningar förmedlas och hur ser relationen mellan dessa ut? Lyfts 

vissa fram framför andra? Tas några för givna och hamnar några i skuggan?  
• Kring vilka värderingar, argument och föreställningar råder konflikter och vad handlar dessa om?  
• Vilka förhoppningar och hotbilder kommer till uttryck i framställningen? 
• Vilka samhällsaktörer får komma till tals och på vilket sätt, vilka talas det om och hur positionerar sig eller 

positioneras dessa aktörer i förhållande till varandra och till ämnet i fråga?  

 
1.2 Disposition 
Jag har lagt upp uppsatsen så att kapitel två fungerar som ett bakgrundskapitel. Avstamp tas här i 
tidigare forskning på området för genteknik och massmedia då jag vill sätta in denna studie i ett vidare 
vetenskapligt sammanhang och visa på inspirationskällor jag haft då jag arbetat med uppsatsen. I 
bakgrundskapitlet återfinns också ett faktaavsnitt där genteknikens utveckling och dess tillämpningar 
inom livsmedelsproduktionen presenteras.  Detta avsnitt är tänkt att ge en överskådlig bild av 
gentekniken och den genförändrade maten, vad som har hänt på området och var vi står idag. Känner 
man inte redan väl till området är förhoppningen att detta avsnitt avsevärt skall underlätta läsningen av 
analysen där vissa händelser och begrepp från bakgrundsavsnittet återkommer. I kapitel tre presenteras 
vidare vad det är för typ av material som föreliggande studie bygger på genom att tankar lyfts upp 
kring hur jag valt att avgränsa materialet och varför samt hur materialinsamlingen gått till. De 
teoretiska perspektiv som utgjort grunden i min syn på materialet introduceras i kapitel fyra där jag 
också ger en bild av hur en sammansmältning av flera av de inriktningar som presenteras tillämpas för 
att definiera de teoretiska ramar som gäller för just denna studie. I denna studie är teorin tätt 
sammankopplad med metoden men jag har för tydlighetens skull valt att dela upp dem i två skilda 
kapitel. Det är därför i kapitel fem som jag presenterar de metodologiska utgångspunkterna, redogör 
för stegen i min egen analysmodell och diskuterar metodens begränsningar. Själva analysen följer i 
kapitel sex. Utifrån de forskningsfrågor jag inledningsvis presenterat och med hjälp av den teori och 
metod som introducerats i kapitel fyra och fem förhåller jag mig till materialet och visar på resultaten 
av studien genom att referera, citera och kommentera artiklarna. I kapitel sju förs en avslutande 
diskussion. Centrala resultat lyfts här upp till diskussion genom att jag knyter tillbaka till syftet, sätter 
resultaten i ett större samhälleligt perspektiv och relaterar dem till annan forskning på området. 
                                                 
12 Mediebarometern 2002: www.nordicom.gu.se 
13 Hadenius & Weibull, 2003, s 401f 
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2. Bakgrund 
 
2.1 Tidigare svensk forskning om genteknik och massmedia 
Även om det inte finns någon forskningsstudie som behandlar syftet med denna undersökning är jag 
inte den första som intresserar mig för genteknik och massmedia. Därför väljer jag här att kortfattat 
presentera ett antal svenska studier som bidragit med viktig kunskap inom detta område och som 
inspirerat mig till att genomföra min undersökning. 
 
Den mest omfattande studien som inom Sveriges gränser genomförts på området för genteknik och 
massmedia befinner sig inom ramarna för det stora internationella forskningsprojektet Biotechnology 
and the European Public, ett projekt där tretton europeiska länder studerat den allmänna diskursen om 
och representationen av bioteknik i Europa.14 En forskargrupp vid Mitthögskolan i Östersund har 
under ledning av Björn Fjaestad, professor i forskningskommunikation, drivit det svenska delprojektet 
som kallas Biotekniken, allmänheten och samhället. De tre områdena som stått i fokus för studiens 
analyser är: politiken, allmänhetens attityder samt media. Det sistnämnda området har studerats utifrån 
ett kvantitativt angreppssätt där forskare följt bevakningen av gentekniken i Dagens Nyheter under en 
period av trettio år, från och med 1973 till och med 2002.15   
 
Det har också genomförts ett antal mer kvalitativt inriktade studier på området. I detta sammanhang 
skall inte minst Malin Ideland och Ann-Sofie Bakshi nämnas. Malin Ideland är forskare i etnologi och 
har i sin avhandling Dagens gennyheter skrivit om hur olika medier och praktiker samverkar när 
genteknikfrågan belyses. Studien spänner över ett empiriskt brett fält där dagstidningar, 
kvällstidningar, filmer och TV-program ingår. Det empiriska materialet omfattar även intervjuer med 
mediekonsumenter och journalister. I sin undersökning utgår Ideland från genteknikens alla olika 
tillämpningar och fokuserar i huvudsak processen som föregår massmedieprodukterna.16  
 
Ann-Sofie Bakshi är kommunikationsforskare och undersöker i avhandlingen Tilltro och misstanke – 
genteknik och fosterdiagnostik i det offentliga samtalet hur genteknik i relation till fosterdiagnostik 
framträder i det offentliga samtalet genom att analysera hur ämnet framställts i dagstidningar, 
populärvetenskap, fackpress, medlemstidningar och riksdagstryck. Uppmärksamheten riktas mot hur 
genteknik och fosterdiagnostik förs upp på agendan, vilka teman som dominerar i framställningen av 
ämnet, hur de positioneras och vilka aktörer som har privilegiet att göra, eller få, sina röster hörda.17  
 
Genom att närma mig pressdebatten om genmodifierade livsmedel utifrån ett kvalitativt angreppssätt 
med diskursanalys som teori och metod vill jag få till stånd en djup analys och på så vis också ge en 
mer ingående förståelse av de diskursiva spelreglerna för hur genförändrade livsmedel bör diskuteras 
och användas i vår närtid. Denna studie skulle således kunna fungera som komplement till 
Mitthögskolans kvantitativa undersökning som presenterar en bredare bild av mediebevakningen av 
genteknikens alla tillämpningsområden. Då min undersökning i motsats till Idelands och Bakshis 
avhandlingar specifikt fokuserar hur genteknik i förhållande till livsmedel framställs i dagspressen kan 
föreliggande studie också ses tillföra något nytt på området. 
 
Ämnesmässigt ligger min undersökning istället mycket nära kommunikationsforskaren Victoria 
Wibecks studie pressröster om genmodifierade livsmedel under 1990-talet. Denna studie genomförde 
Wibeck som en del i sitt avhandlingsarbete om åsikter och uppfattningar om genteknik och 
livsmedelsproduktion. Genom en form av diskursanalys, inspirerad av Norman Fairclough, professor i 
Language in Social Life, har hon så undersökt hur genmodifierade livsmedel framställs i ett urval av 
artiklar publicerade i dagstidningar, kvällstidningar, specialtidskrifter och populärvetenskapliga 

                                                 
14 Wibeck, V., 2002, Genmat i fokus – Analyser av fokusgruppssamtal om genförändrade livsmedel, s 17f 
15 Fjaestad, B., Olofsson, A. & Öhman, S., 2003, Svenskarna och Gentekniken. Rapport från 2002 års Eurobarometer om 
Bioteknik,  s 3 
16 Ideland, M., 2002, Dagens gennyheter 
17 Bakshi, A., 2000, Tilltro och misstanke – Genteknik och fosterdiagnostik i det offentliga samtalet 
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tidskrifter mellan januari 1990 och mars 1999.18 Wibecks studie behandlar liknande frågor som jag 
intresserat mig för men hon har ett annat urval då det gäller empiriskt material och har dessutom 
studerat massmedias framställning av den genförändrade maten under en annan tidsperiod, närmare 
bestämt under 1990-talet. Med utgångspunkt i att diskurser är i ständig förändring tror jag att min 
studie kan tillföra nya resultat som skulle vara intressanta att jämföra med Wibecks tidigare resultat. 
På så vis blir det också möjligt att föra upp en diskussion kring diskursens eventuella förändringar 
över tid. Delar av Wibecks resultat kommer således att presenteras och jämföras med resultaten av 
föreliggande studie i samband med den avslutande diskussionen i kapitel 7. 
 
2.2 Genetik och genteknik igår och idag 
 
2.2.1 Mendel och genetikens födelse 
Den genförändrade matens tillkomst har en lång historia. En viktig händelse som varit grundläggande 
för denna utveckling är återupptäckten av de resultat Gregor Mendel kom fram till genom sina 
korsningar mellan olika typer av trädgårdsärtor under 1850-talet. I och med denna återupptäckt som 
gjordes för omkring hundra år sedan placerades kopplingen mellan ärftlighetsfaktorer och egenskaper 
för första gången inom ramarna för en vetenskaplig teori, genetiken som vetenskap föddes.19 Att det 
tidigare inte funnits någon specifik vetenskaplig teori om vad som sker vid förädling av växter och 
djur betyder dock inte att någon sådan inte förekommit, tvärtom. Sedan människan började bruka 
jorden för bortåt 10 000 år sedan har hon förändrat både kulturväxter och husdjur genom att korsa 
olika individer och sedan välja ut de bästa avkommorna för vidare förädling.20 Trots att mycket har 
hänt på området för genetik sedan Mendels arbeten återupptäcktes används detta traditionella 
korsningsförfarande än i dag, vilket den extremt muskulösa nötköttsrasen Belgian blue är ett 
uppmärksammat exempel på.21  
 
2.2.2 Där gentekniken tar vid 
Även om traditionell korsning med påföljande urvalsprocesser troligen alltid kommer att finnas kvar 
finns sedan omkring tjugo år tillbaka en teknik som skapat ett helt nytt sätt att överföra gener mellan 
organismer, den moderna gentekniken. Medan man inom den klassiska växtförädlingen är hänvisad till 
den genetiska variationen som finns inom arten eller hos närbesläktade arter möjliggör den moderna 
gentekniken flytt av gener mellan vitt skilda arter, t ex från en bakterie eller fisk till en växt.22 En 
annan viktig skillnad mellan klassisk förädling och genteknik är att man med den moderna tekniken 
kan isolera en speciell gen som ensam kan överföras till en annan organism. Genom att på förhand 
veta vilket protein denna enda gen producerar kan man också veta vilken egenskap den styr och 
således förutsäga hur den kommer att påverka avkomman. I och med denna avkomma har en genetiskt 
modifierad organism, GMO23, skapats.24 Exempel på en GMO som tillverkats är en potatis som är 
extra frosttålig eftersom den fått en så kallad anti-frys-gen från ishavsflundra.25 Vid konventionella 
korsningar däremot kommer ett antal gener utöver de önskade att flyttas med varvid även oönskade 
egenskaper kan komma att visa sig hos avkomman.26 

                                                 
18 Wibeck, V., 1999, Pressröster om Genmodifierade Livsmedel 
19 Frykman, I., 2000, ”Arvet efter Mendel – Grundläggande genetic och gentekniska tillämpningar”. I: Lundin, S. & Åkesson, 
L. (red) (2000) Arvets kultur – Essäer om genetik och samhälle, s 47 
20 Nyman, M., 2003, ”Genmodifierade växter kan lösa många problem”. I: Johansson, B. (red) (2003) Genklippet? Maten, 
miljön och den nya biologin, s 36 ff 
21Andersson, C., 1998, ”Märkning och kontroll av genmat”. I: Källa/51 (1998) Genvägar till ny mat, s 12 
22 Brändén, 2003, s 32 
23 I dag finns det flera olika termer som alla syftar på "genetiskt modifierad organism" , förkortat "GMO". Det vanligaste är 
att säga att en organsim är "genmanipulerad", "genmodifierad" eller "genförändrad". När det gäller livsmedel som är 
genförändrade talar man i det material jag analyserat ibland om "genmat", själv använder jag i regel "genförändrad mat" eller 
"genförändrade livsmedel".  
24 Nyman, 2003, s 38f 
25 Frykman, 2000, s 62 
26 Nyman, 2003, s 38f 
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2.2.3 Milstolpar i den genförändrade matens historia, ett uttryck för förhoppningar och farhågor 
• I början av 1990-talet introducerades den första genförändrade maten på den amerikanska 

marknaden.27 Först ut var den så kallade Flavr Savr tomaten. Det hela började med att forskare 
lyckades identifiera vilken gen som hos tomat producerar det enzym som styr ruttningsprocessen. 
När denna upptäckt väl var gjord kunde man genom att vända upp och ned på denna gens DNA-
sekvens få ruttningsprocessen hos tomaten att gå långsammare än normalt. Detta gjorde att 
tomatens skal höll sig fastare så att de effektivt kunde skördas med maskiner trots att de var 
mogna. Dessutom blev det möjligt att transportera och lagra dem längre tid utan att de blev dåliga, 
något som naturligtvis var en stor vinst för producenterna.28 

 
• 1996 kom larmet om att den första genförändrade maten var på väg in på den svenska marknaden. 

Uppmärksamheten riktades mot Toblerone och glass som misstänktes innehålla genmodifierad 
soja. Som bakgrund till misstankarna låg ett EU-beslut taget i april 1996. Enligt detta beslut tilläts 
medlemsländerna nämligen importera genmodifierad soja för framställning av livsmedel och 
foder. Företag som köpt soja från USA kunde därmed inte garantera att tankbåtarnas bönlast 
enbart kom från odlare som använde omodifierade sojabönssorter. Detta eftersom alla sojabönor 
förvarades i samma transportutrymmen på båtarna. Händelsen gav bl a upphov till en diskussion 
kring märkning av genförändrade livsmedel.29 

 
• 1999 lanserade en liten forskargrupp med den schweiziske professorn Ingo Potrykus i spetsen "det 

gyllene riset". Med hjälp av gener från påskliljor hade de lyckats få en variant av ris att producera 
betakaroten, det ämne som behövs för att kroppen skall bilda A-vitamin. Många människor i 
världen, särskilt i Asien, blir idag blinda eller dör av brist på A-vitamin i kosten. Enligt Potrykus 
och hans forskarkollegor skulle det gyllene riset kunna hjälpa till att lindra problemen med A-
vitaminbrist i världen. Detta var första gången som genförändrad mat skulle kunna komma 
konsumenten till nytta. De genförändrade livsmedel som tidigare framställts, t ex tomater som inte 
ruttnar på vägen till butiken, sojabönor som tål tuff besprutning med bekämpningsmedel och majs 
med inbyggd motståndskraftighet mot skadedjur, var alla utvecklade på industrins villkor. När så 
Potrykus ville göra det gyllene riset fritt tillgängligt för människor som led av brist på A-vitamin 
uppdagades dock att de metoder Potrykus och hans forskargrupp använt vid framställningen av 
riset innefattade inte mindre än ett 70-tal patent, varav de flesta ägdes av olika genteknikföretag. 
En långdragen process kring patenträttsliga frågor tog sin början och ledde till att en omfattande 
debatt om genförändrade livsmedel och äganderätt blossade upp.30  

 
• Eftersom utvecklingen på genteknikområdet gått snabbt och riskbedömning och lagstiftning tar 

relativt lång tid har ett så kallat moratorium (dvs. ett tidsbegränsat stopp) för avsiktlig utsättning 
och marknadsintroduktion av GMO trätt i kraft inom EU. Det var till följd av hård debatt inom 
unionen som miljöministrarna i juni 1999 förordade en skärpning gällande avsiktlig utsättning och 
utsläppande av GMO på marknaden genom omskrivning av då gällande EU-direktiv på området, 
90/220/EEG. Med hänvisning till försiktighetsprincipen ansåg man också att ytterligare tillstånd 
inte skulle ges förrän skärpningen trätt i kraft. I praktiken blev det därmed ett moratorium. Det var 
främst sju medlemsstater (Frankrike, Danmark, Belgien, Luxemburg, Italien, Grekland och 
Österrike) som initierade moratoriet i syfte att pressa fram en ny, starkare lagstiftning. För att vara 
villiga att upphäva moratoriet ville staterna ha ett direktiv med skärpning gällande märkning, 
spårbarhet och skadeståndsansvar.31  

 
• Sommaren 2002 slog skördarna i stora delar av södra Afrika fel. Torka ena månaden och skyfall 

nästa förstörde grödorna och försatte omkring 15 miljoner människor i svält. Trots detta vägrade 
tre länder; Zimbabwe, Moçambique och Zambia att ta emot hjälpsändningarna från USA. Orsaken 

                                                 
27 Pringle, P., 2003, Food, INC. Mendel to Monsanto – The promises and perils of the biotech harvest, s 2 
28 Ibid, s 68 ff 
29 Andersson, 1998, s 10f 
30 Pringle, 2003, s 19 ff 
31 Svenska Naturskyddsföreningen: www.snf.se 
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var att dessa bestod av majs som blivit genförändrad för att stå emot skadeinsekter. Som skäl för 
att inte ta emot majsen angavs bl a rädsla för att den kunde vara hälsofarlig och rädsla för att den 
skulle kunna beblandas med hemmaproduktionen och på så vis drabba ländernas export av 
jordbruksprodukter till EU, som uppfattades kritiskt till genförändrade grödor. Efter långa 
förhandlingar accepterade till slut Moçambique och Zimbabwe att ta emot majsen under 
förutsättning att den maldes ner till mjöl vilket skulle eliminera risken för oönskad spridning av 
frön. I Zambia stod regeringen dock fast vid sitt beslut att hålla omkring tjugotusen ton 
genförändrad majs bakom lås och bom.32 

 
• I oktober 2002 antogs inom EU ett nytt direktiv, 2001/18/EG, om avsiktlig utsättning av genetiskt 

modifierade organismer i miljön.33 Dessutom beslutade ministerrådet i juli 2003 om två nya 
kompletterande rättsakter gällande spårning och märkning av GMO.34 Trots detta kvarstår 
moratoriet under hela den period jag studerat. I maj 2004 enades dock EU-kommissionen om att 
häva sitt femåriga förbud mot import av genförändrade livsmedel och det schweiziska företaget 
Syngentas ansökan om att få importera den genförändrade majssorten BT-11 var den första som 
godkändes. Delar av moratoriet kan dock sägas finnas kvar då det inom EU fortfarande inte är 
tillåtet att sätta ut GMO i naturen.35 

 
2.2.4 Genförändrade växter och djur idag 
År 2002 odlades omkring 60 miljoner hektar med genförändrade grödor vilket motsvarar runt 4% av 
den odlingsbara ytan i världen. Sett ur ett globalt perspektiv är sojabönan den mest odlade och 
använda bland genförändrade grödor tätt följd av majsen. USA, Kanada, Argentina och Kina står 
tillsammans för 99 % av den odlade arealen av genförändrade grödor i världen medan man inom EU 
hittills hållit en restriktivare linje och således bara odlat små arealer av genförändrad majs 
kommersiellt. I Sverige förekommer ingen kommersiell odling av genförändrade grödor men en rad 
grödor har odlats i fältförsök, ett exempel är raps som tål ogräsbekämpningsmedel.36  
 
När det gäller genteknikens tillämpningar på djur har utvecklingen gått långsammare men försök har 
bl a gjorts med svin, nötkreatur, får och höns. Längst har man kommit när det gäller att framställa 
genförändrad fisk.37 Den viktigaste tillämpningen av gentekniken har då varit att öka 
tillväxthastigheten hos fisken genom att föra in gener som ökar produktionen av tillväxthormon.38 
 
I och med att denna nya teknik för livsmedelsproduktion introducerats har debatterna kring dess 
tillämpningar varit heta. Ämnet lämnar knappast någon oberörd då det gäller något så grundläggande 
som vår livsmedelsförsörjning och efter vad det verkar kommer var och en inom en snar framtid 
ställas inför konkreta valsituationer i frågan om den genförändrade maten.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Pringle, 2003, s 184 ff 
33 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade 
organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG 
34 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade 
livsmedel och foder & Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 om spårbarhet och märkning av 
genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG 
35 Svenska Dagbladet: www.svd.se 
36 Nyman, 2003, s 40f 
37 Andersson, 1998, s 12 
38 Johnsson, J. & Sundström, F., 2003, ”Genmodifierad fisk måste hållas i schack”. I: Johansson, B. (red) (2003) Genklippet? 
Maten, miljön och den nya biologin, s 113 ff 
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3. Material och urval 
 
3.1 Dagspressen som utgångspunkt 
I denna undersökning har jag valt att studera den genförändrade matens diskurs genom att analysera 
hur detta ämne framställs och kommuniceras inom ett utsnitt av diskursen, nämligen svensk dagspress. 
Dagspressen har valts då den genom att fungera som informations- och debattforum är en central aktör 
såväl när det gäller att uttrycka som att skapa diskursen kring ämnet genförändrad mat. Jag ser också 
en styrka i att fokusera på dagspressen då den till skillnad från t ex specialtidskrifter når ut till en bred 
publik som inte behöver vara specialintresserad av ämnet genförändrad mat.  
 
Då resultaten från undersökningar av dagstidningsläsning i Sverige visat på att den traditionella 
morgontidningen är stommen i svenskarnas dagstidningsläsning39 väljer jag att fokusera denna typ av 
tidning i min undersökning. Inom detta utsnitt av diskursen har jag vidare utgått från artiklar 
publicerade i Dagens Nyheter (DN). Det hade naturligtvis varit önskvärt att kunna analysera fler 
morgontidningar för att på så vis få såväl politisk som geografisk spridning inom det empiriska 
materialet. Detta hade dock inneburit att jag erhållit ett så stort empiriskt material att jag för att göra 
detta hanterbart ändå blivit tvungen att använda olika former av urvalskriterier som också de kunnat 
ifrågasättas. Därför har jag ändå valt att koncentrera mig på en tidning. Att detta val föll på just DN 
grundar sig på att det är Sveriges största morgontidning som dagligen läses av omkring en miljon 
människor.40 Vidare kan denna tidning betraktas som både opinionsbildare och dagordningssättare i 
vid bemärkelse. För att understryka en frågas betydelse i samhället är det t ex vanligt att andra medier 
hänvisar till att frågan debatterats eller tagits upp på nyhetsplats i DN.41 
 
DN har funnits sedan 1864 och har en upplaga på ca 365 000 exemplar per dag. Inom DN betecknar 
man tidningen som oberoende liberal vilket enligt dem själva innebär att ”DN:s politiska hållning är 
liberal”42 samtidigt som tidningen ”står fri från partier, organisationer och ekonomiska 
maktsfärer.”43  
 
3.2 Artikelurval 
För att få en bild av diskursen kring genförändrad mat i vår närtid har studiens empiriska material 
avgränsats till artiklar publicerade i DN från och med januari 2000 till och med april 2004. Genom att 
behandla denna tidsperiod kan min studie dessutom komplettera liknande studier där det empiriska 
materialet härrört från tidigare perioder t ex Victoria Wibecks studie som nämndes i avsnittet 2.1 om 
tidigare forskning. 
 
Artiklarna i min undersökning hämtades från artikeldatabasen Presstext,44 där en sökning i DN 
genomfördes för den aktuella tidsperioden 000101-040430 genom sökorden: ”genmat eller genm* 
livsmedel eller genm* mat eller genm* grödor eller genförändr* livsmedel eller genförändr* mat eller 
genförändr* grödor eller gmo.”45 Det var i Presstext inte möjligt att avgränsa sökningen till att gälla 
rubrik, ingress eller nyckelord. Istället söktes de angivna orden i hela artiklar vilket resulterade i ett 
stort antal träffar, närmare bestämt 149 funna artiklar. För att öka relevansen hos mitt empiriska 
material i förhållande till undersökningens syfte gick jag i ett nästa steg igenom samtliga artiklar för 

                                                 
39 Hadenius & Weibull, 2003, s 401f 
40 Dagens Nyheter: www.dn.se 
41 Bakshi, 2000, s 61 
42 Dagens Nyheter: www.dn.se 
43 Ibid 
44 Presstext: www.presstext.prb.se 
45 Som jag tidigare nämnt finns det många olika termer som alla syftar på genförändrad mat. Jag valde att i sökningen 
använda flera tänkbara synonymer för att inte missa någon artikel som behandlar ämnet. Jag använde mig av trunkering 
vilket innebär att sökordet förkortas och att en asterisk ersätter noll eller flera tecken. Genförändr* täcker t ex in såväl 
genförändrade, genförändrad, genförändra etc. På så vis tog jag det säkra före det osäkra, sökningen gav många träffar där 
omkring  två tredjedelar kunde sorteras bort men med denna metod är chansen stor att jag täckt in de flesta artiklar som under 
den valda tidsperioden behandlat genförändrade livsmedel. 
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att sortera bort korta notiser samt artiklar där genförändrad mat endast nämndes i förbigående. Detta 
resulterade i ett material omfattande 57 artiklar.  
 
Eftersom jag hämtat mitt material från en artikeldatabas ville jag försäkra mig om att artiklarna, så 
som de återges i Presstext, inte innehåller grammatiska eller innehållsmässiga avvikelser från 
originalet. Därför har jag genomfört ett stickprovstest där tre av artiklarna från Presstext valts ut för en 
jämförelse med motsvarande artiklar avfotograferade på mikrofilm. Denna jämförelse visade inte på 
några textmässiga skillnader mellan artiklarna från Presstext och originalartiklarna. Påpekas bör dock 
att jag genom att använda Presstext inte haft möjlighet att analysera de bilder och figurer som i vissa 
fall är en del av originalartikeln. Jag anser emellertid att det textmaterial jag utgått ifrån är såpass 
omfattande att det ensamt ger en god bild av det studerade utsnittet av GM-diskursen även om det i en 
mer omfattande studie kunde vara intressant att även inkludera analys av bild- och figurspråket.  
 
3.3 Betydelsen av genretillhörighet 
Då min intention varit att få en övergripande bild av ett utsnitt av diskursen kring genförändrad mat 
gjordes i sökningen ingen avgränsning gällande artikelns placering i tidningen. Istället har ett brett 
spektra av artiklar innehållande såväl nyhetsartiklar som ledare, debattartiklar och  insändare varit 
föremål för analys. 
 
Dessa olika former av artiklar kan sägas tillhöra olika genrer och fyller olika funktioner i tidningen 
som helhet. Den som vill framföra ett budskap väljer genre utifrån vilken avsikt han eller hon har med 
sitt budskap. Vidare får budskapet också en särskild mening eller inriktning genom att presenteras i en 
viss genre.46 Som exempel är ledaren en genre för att väcka opinion. Här kan redaktionen eller av 
redaktionen inbjudna skribenter hävda sina åsikter, ge uppmaningar och föra upp olika frågor på 
agendan. Den osignerade ledaren ger dessutom uttryck för tidningens eller redaktionens officiella 
ståndpunkt. Debattartiklar är däremot oftast inte författade av redaktionens anställda utan verkar i 
tidningar som DN som ett forum för folk i den sociala eliten (forskare, riksdagspolitiker etc) att ta 
ställning till och argumentera i olika frågor. Insändare fungerar på liknande sätt men är oftast kortare 
än debattartiklarna och är öppna för en bredare allmänhet att nyttja. Även bland insändarna sker dock 
ett urval, det är inte alla som publiceras. Nyhetsartiklarna å sin sida kan framför allt betraktas som 
rapporter om händelser som av redaktionen anses ha nyhetsvärde och är till skillnad från insändare, 
debatt- och ledarartiklar inte argumenterande och utredande. Istället söker nyhetsartiklarna fastställa 
händelser. De vill förmedla hur något gick till, ibland varför något skett och vilka som var in-
blandade. 47 Nyhetssidorna hör till de mest lästa avdelningarna i en dagstidning.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Bakshi, 2000, s 41 
47 Ibid, s 63 
48 Hadenius, S. & Weibull, L., 1999, Massmedier – press, radio och TV i förvandling, s 400 
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4. Teoretiska perspektiv 
 
4.1 Socialkonstruktionism 
Då hela min studie vilar på en socialkonstruktionistisk syn anser jag det vara viktigt att i 
framställningen av de teoretiska perspektiv studien bygger på ta avstamp just i det 
socialkonstruktionistiska förhållningssättet till världen och kunskapen. Socialkonstruktionismen 
behandlar huvudsakligen epistemologiska frågor, dvs frågor om kunskap, grunderna för vårt vetande 
och hur vi kan veta något.49 Denna ansats började växa fram under 1950-talet som en uppgörelse med 
vissa traditionella synsätt från 1800- och 1900-talen (bland annat realism, rationalism och 
positivism).50 Sedan dess har den utvecklats till att anta många och skiftande former vilket gör det 
svårt att ge en sammanhängande bild av det som idag utgör det socialkonstruktionistiska fältet. I sin 
bok An Introduction to Social Constructionism belyser Vivien Burr dock fyra premisser som kan ses 
som gemensamma för hela spektrumet av riktningar:  
 
Den första premissen fastslår att den kunskap vi har om världen inte kan ses som objektiv sanning. Det 
är bara genom våra kategorier som verkligheten är tillgänglig för oss. Vidare är vår kunskap och våra 
världsbilder inte spegelbilder av verkligheten utan en produkt av hur vi kategoriserar världen.51 
 
Den andra premissen bygger på att människan är en historisk och kulturell varelse. Detta gör vårt sätt 
att uppfatta och representera världen historiskt och kulturellt beroende. Våra världsbilder och 
identiteter kunde således ha varit annorlunda och är föränderliga över tid. Detta gör att vi inte skall ta 
för givet att vårt sätt att uppfatta saker och ting nödvändigtvis behöver vara bättre än andra sätt, i alla 
fall inte i relation till sanningen.52 
 
Den tredje premissen utgår från att vårt sätt att uppfatta världen konstrueras och upprätthålls i den 
dagliga kommunikationen mellan människor. Det är i sociala processer som gemensamma sanningar 
byggs upp och det är där kampen om vad som skall anses sant och falskt äger rum.53 
 
Den fjärde premissen anger att det finns ett samband mellan kunskap och social handling. Eftersom 
vissa handlingar anses normala och andra rentav otänkbara inom ramarna för en viss världsbild leder 
olika världsbilder till olika sociala handlingar.54 
 
Dessa premisser överensstämmer med flera av de grundantaganden som görs inom diskursanalysen, 
det teorifält vilket fungerat som utgångspunkt i denna studie och som presenteras nedan.  
 
4.2 Diskursanalys som teori 
Trots att diskursbegreppet har varit på modet i mer än 15 år är dess innebörd ofta oklar. Olika 
traditioner ger sina egna definitioner av diskurs och försöker i viss mån erövra begreppet med det egna 
förslaget.55 Michael Foucault anses av många vara något av diskursanalysens fader och har blivit en 
gestalt som nästan alltid kommenteras och citeras i diskursanalytiska sammanhang.56 Foucault 
definierar diskurs som ”hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden […] t ex 
medicinens, naturhistoriens eller ekonomins diskurs”,57en definition av diskurs som brukar ses som 
relativt vid. Karaktäristiskt för Foucaults tidiga verk är att han framhäver diskursens begränsande, 
kontrollerande och tvingande principer genom föreställningen att varje diskurs på olika sätt verkar 
som en gallringsmekanism med ett antal utestängningsprocedurer och ordningsbringande 

                                                 
49 Bergström, G. & Boréus, K., 2000, Textens mening och makt - metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, s 21 
50 Barlebo-Wenneberg, S., 2000, Socialkonstuktivism- positioner, problem och perspektiv, s 10 
51 Burr, B., 1995, An introduction to social constructionism, s 3 
52 Ibid, s 3f 
53 Ibid, s 4 
54 Ibid, s 5 
55 Winther-Jörgensen, M. & Phillips, L., 2000, Diskursanalys som teori och metod, s 7 
56 Ibid, s 19 
57 Foucault, M., 1993, Diskursens ordning, s 57 
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systematiker.58 I sina tidiga diskursanalyser betonar Foucault således ofta det sammanhållna och 
gemensamma i diskursen snarare än dess motsättningar.59 Under 1970-talet sker dock en förskjutning 
av fokus i Foucaults produktion. Diskursens tvingande principer mjuknar och diskursen ses inte längre 
enbart som en gränssättare. Med ett mer dynamiskt diskursbegrepp än tidigare blir såväl förskjutningar 
som förändringar av diskursens struktur möjliga.60 Vidare fokuserar Foucault i ett flertal av sina 
arbeten diskursiv makt,61 dvs den makt som utgörs av styrkeförhållanden vilka existerar i alla 
relationer i samhället och utövas genom de gallringsmekanismer som reglerar diskursen.62  
 
Ett flertal författare har vidareutvecklat Foucaults tankar kring diskurs och diskursanalys. Nämnas bör 
Norman Fairclough som brukar ses som den kritiska diskursanalysens förgrundsgestalt. Fairclough 
skiljer sig från Foucault bl a genom att dela upp vår omvärld i diskursiva och icke-diskursiva element, 
där de diskursiva elementen uteslutande är av lingvistisk karaktär. Han ser alltså att det finns något 
bortom diskursen.63 Karaktäristiskt för Fairclough är också hans intresse för att studera diskursens roll 
i sociala förändringsprocesser.64  
 
En annan tradition inom diskursanalysen som av Winther-Jörgensen och Phillps (2000) kort och gott 
kallats för diskursteori representeras av Ernesto Laclau och Chantall Mouffe.65 Deras definition av 
diskurs är vid och synes vara identisk med eller snarlik Foucaults då inte heller de skiljer på det 
diskursiva och det icke diskursiva utan ser diskursen som fullständigt konstituerande för vår omvärld. 
Laclau och Mouffe ser den sociala tillvaron i termer av konflikt då det gäller meningsskapande och 
framhåller därför, likt Foucault i sin senare produktion, att diskursen inkluderar motsättningar.66   
 
Även om de ovanstående angreppssätten skiljer sig åt är alla eniga om att diskursens 
verklighetsbeskrivningar är viktiga och har sociala konsekvenser.67 Något som ytterligare binder ihop 
samtliga riktningar inom det diskursanalytiska fältet är de generella socialkonstruktionistiska 
premisserna jag tidigare redogjort för. Dessutom kan gemensamma drag urskiljas vad gäller synen på 
språk och språkanvändning. De diskursanalytiska angreppssätten anser inte att språket återger 
verkligheten utan ser snarare att vi får tillträde till verkligheten genom språket med vilket vi skapar 
representationer av världen som också bidrar till att forma den. Detta behöver inte betyda att avstånd 
alltid tas från att det finns en ”verklighet därute”, utan bara att denna verklighet saknar mening så 
länge den inte konstrueras språkligt och sätts in i ett meningsskapande sammanhang.68  
 
Ofta rymmer diskursbegreppet en idé om att språket är strukturerat i olika mönster eller diskurser vilka 
verkar reglerande för vad som vid en viss tidpunkt och inom ett specifikt ämnesområde kan 
kommuniceras, hur detta kan kommuniceras, av vem och i vilket sammanhang.69 En relativt vid 
definition av diskurs som de flesta riktningar verkar kunna enas om är således ”ett bestämt sätt att tala 
om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)."70  Som ett belysande exempel visar Winther-
Jörgensen och Phillips (2000) på hur ett materiellt faktum som ”översvämning” kan tillskrivas mening 
utifrån många olika diskurser. Inom vissa diskurser kanske översvämningen i huvudsak ses som ett 
naturfenomen medan man inom andra uppfattar den som en global konsekvens av växthuseffekten, 
resultatet av felaktig politik eller som ett utslag av Guds vilja. Eftersom innebörden och förståelsen av 
översvämningen som händelse skiljer sig åt mellan de olika diskurserna ter det sig naturligt att också 

                                                 
58 Hedrén, 1994, s 13 
59 Jacobsson, K., 2000, Retoriska strider - Konkurrerande sanningar i dövvärlden, s 29 
60 Isaksson, K., 2001, Framtidens trafiksystem – Maktutövningen i konflikterna om rummet och miljön i Dennispaketets 
vägfrågor, s 37 
61 se t ex Foucault, M., 1987, Övervakning och straff och Foucault, M., 1983, Sexualitetens historia. 1. Viljan att veta  
62 Bakshi, 2000, s 29 
63 Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s 70 ff 
64 Ibid, s 132 
65 ibid, s 31 
66 Bergström & Boréus, 2000, s228 ff 
67 Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s 138 
68 Ibid, s 15 
69 Isaksson, 2001, s 36f 
70 Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s 7 
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de handlingsvägar som identifieras som möjliga och relevanta för situationen ser olika ut från diskurs 
till diskurs.71 Diskursen blir på detta vis begränsande för både tanke och handling, en föreställning som 
av Bergström och Boréus (2000) framhålls som central för många diskursanalytiska riktningar.72 
 
Winther-Jörgensen och Phillips exempel visar på så sätt att språket kan sägas konstituera den sociala 
verkligheten, men därutöver anses språket också konstituera sociala identiteter och sociala relationer 
vilket leder oss vidare mot ytterligare en gemensam knutpunkt för det diskursanalytiska fältet, 
nämligen fokuseringen av maktperspektivet.73 När utpräglade sätt att tala om och förstå världen 
utvecklas, när en specifik diskurs tar form, är det en viss beskrivning som framhålls på bekostnad av 
andra. Detta gör att vissa individer, grupper eller kulturer får sin diskurs accepterad och etablerad och 
därmed gynnas mer än andra. Den som lyckas få sin beskrivning av verkligheten erkänd som den rätta 
kan också sägas besitta makt och kontroll.74 Detta eftersom den tolkning som blivit till dagens sanning 
i stor utsträckning avgör såväl vilka diskussioner som kan föras och vilka beslut som kan fattas, som 
vilka tankar och föreställningar som över huvud taget kan etableras och reproduceras på området för 
diskursens ämne.75 Varken diskursens innehåll eller maktposition är emellertid statiska utan förändras 
kontinuerligt genom att ständigt ifrågasättas av och utsättas för motargument från andra diskurser. 
Redan etablerade sanningar modifieras och nya diskurser växer fram och tränger undan gamla i en 
ständig kamp om tolkningsföreträdet.76 
 
4.3 Diskursbegreppet i denna studie 
Frågan om hur diskurser skall avgränsas är omtvistad och har som jag ovan visat hanterats på skilda 
sätt inom olika diskursanalytiska riktningar. Jag har dock anammat Winther-Jörgensen och Phillips råd 
att i avgränsningen av diskursen se diskurs som "ett analytiskt begrepp, alltså en storhet man som 
forskare lägger över verkligheten för att skapa en ram för sin undersökning."77 Då avgörs frågan om 
avgränsning strategiskt i förhållande till syftet.78  
 
I denna studie kommer analysen att fokusera ett utsnitt av vad jag i fortsättningen kommer att kalla för 
GM-diskursen. GM står här för genförändrad mat. I likhet med Laclaus, Mouffes och Foucaults syn på 
diskursens avgränsning tilldelas GM-diskursen i denna studie en relativt vid innebörd.79 Jag ser 
således att GM-diskursen är en samlingsbeteckning på allt det som sägs, skrivs och görs på området 
för genförändrad mat. Genom det som sägs, skrivs och görs antas såväl själva ämnet genförändrad mat 
som de aktörer som deltar i denna diskurs konstrueras på ett särskilt sätt.  Det skapas en reglerad 
ordning som ger diskursen dess innehåll och form.   
 
Likt Johan Hedrén (1994) väljer jag att betrakta diskursen som polär, med ett sammanhållande 
centrum där endast diskursens självklarheter får utrymme och en periferi vilken verkar som hemvist 
för det som inom diskursen anses onormalt, oväsentligt och konstigt. Värderingar, argument och 
föreställningar kan så i analysen av diskursen förefalla mer eller mindre normala, mer eller mindre 
korrekta, mer eller mindre viktiga och mer eller mindre självklara. Likaså kan modellen tillämpas på 
diskursens aktörer. Medan vissa aktörer intar en stark ställning i diskursens centrala regioner blir andra 
förpassade till periferin där de endast ges marginellt inflytande över hur diskursen och dess 
meningssammanhang utvecklas.80 Centrum-periferi modellen ser jag som en hybrid sprungen ur såväl 
Foucaults tidiga och sena verk som Laclaus och Mouffes syn på diskursen. Detta då den både 
inkluderar diskursens gemensamma drag och dess motsättningar. Modellen skapar utrymme för att 
studera diskursens hela spännvidd vilket gör den användbar för min undersökning. Genom att betrakta 

                                                 
71 Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s 15f 
72 Bergström & Boréus, 2000, s 234f 
73 Ibid, s 236 
74 Jacobsson, 2000, s 27f 
75 Isaksson, 2001, s 37 
76 Jacobsson, 2000, s 27f 
77 Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s 137 
78 Ibid 
79 Bergström & Boréus, 2000, s 228 
80 Hedrén, 1994, s 13 
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diskursen som polär blir det t ex möjligt för mig att undersöka relationen mellan de värderingar, 
argument och föreställningar som förmedlas kring genförändrad mat, att identifiera vilka som tycks 
förutsättas och vilka det råder meningsskiljaktigheter om. Likaså underlättar modellen analys av de 
maktförhållanden som råder mellan olika samhällsaktörer inom diskursen.  
 
Då dagstidningarna, som jag inledningsvis klargjort, kan sägas spela en mycket framträdande roll när 
det gäller att producera och reproducera diskursen kring genförändrad mat har jag funnit det fruktbart 
att se dagspressens, och mer specifikt DN:s, framställning av detta ämne som ett utsnitt av den större 
GM-diskursen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  13  

5. Metodologiska perspektiv 
 
5.1 Diskursanalys som metod 
Det är viktigt att poängtera den grundläggande föreställningen att diskursanalys ses som en teoretisk 
och metodisk helhet, en paketlösning. För att kunna använda diskursanalysen som metod i sin 
undersökning är det alltid en förutsättning att acceptera de grundläggande filosofiska premisserna som 
jag beskrivit ovan.81 Om jag hittills i huvudsak redogjort för paketets teoretiska grund vill jag här 
klargöra att diskursanalysens grundläggande mål då den används som metod är att belysa hur 
omvärlden (eller delar av den) framställs, och vilka sociala konsekvenser framställningen får.82 Detta 
tycker jag stämmer bra överens med mitt eget syfte att analysera och kritiskt granska hur frågan om 
den genförändrade maten framställs och kommuniceras i svensk dagspress för att på så vis synliggöra 
och problematisera GM-diskursen.  
 
Det är långt fler diskursanalytiska riktningar som utvecklat den teoretiska delen av paketet än som 
arbetat fram praktiskt tillämpningsbara metoder. Norman Fairclough är en av de få som anger 
metodiska tillvägagångssätt för diskursanalys. Han hävdar att det är fruktbart att inom diskursanalysen 
genomföra systematiska analyser av exempelvis massmediala texter, en genre som ju fokuserats i 
denna studie.83 För sådana analyser tillhandahåller han en verktygslåda innehållande olika 
analysverktyg. Det är dock inte tal om någon universalmall färdig att ta i bruk och för att dessa 
verktyg skall kunna användas måste de i de flesta fall bändas, böjas och göras om för att bli lämpliga 
för den specifika uppgiften. Dessutom kan det enligt Winther-Jörgensen och Phillips (2000) vara en 
god idé att kombinera aspekter från olika angreppssätt i uppbyggnaden av den egna metoden,84 något 
jag tagit fasta på då jag valt ut några av Faircloughs verktyg som jag ansett mig ha användning av i 
min analys och sedan kombinerat dessa med verktyg från andra forskare. De verktyg som Fairclough 
inspirerat mig att använda är modalitet, genre och ”det för givet tagna” vilkas innebörder kommer att 
framgå av min analysmodell.85 
  
Med inspiration från olika diskursanalytiska riktningar utvecklar forskare i stor utsträckning själva 
analysverktyg för sitt konkreta projekt och tillför därmed värdefull kunskap om hur diskursanalysen 
kan utformas metodologiskt.86 Jag vill här presentera ett urval forskare som på ett övertygande sätt 
visat hur diskursanalysen produktivt kan användas i konkreta fall och som därmed bidragit till såväl 
teori- som metodutveckling inom det diskursanalytiska området. Förutom att använda delar av 
Faircloughs angreppssätt är det nämligen utifrån dessa forskares operationalisering av diskursanalysen 
som jag hämtat idéer till min egen metod för bearbetning och analys av mitt material.  
 
Först ut är Johan Hedrén. Han är samhällsvetenskaplig miljöforskare och har i sin avhandling 
Miljöpolitikens natur gjort en intressant tolkning och tillämpning av Foucaults diskursbegrepp. 
Huvudintresset i studien riktar sig mot vad som döljer sig bakom de konkreta ställningstaganden som 
miljödiskursens intressenter uttrycker. För detta syfte ges med hjälp av ett diskursanalytiskt 
angreppssätt en övergripande beskrivning av den svenska miljödiskursen. Detta sker genom att Hedrén 
söker klargöra vilka utestängningsmekanismer som är verksamma inom detta område samt urskilja 
utsagor som verkar reglerande för vad som inom miljödiskursen anses som sanningar, normaliteter och 
underförstådda förutsättningar. Vidare blottlägger Hedrén diskursens konfliktområden för att utreda 
vad de framträdande meningsskiljaktigheterna handlar om.87  
 
Ann-Sofie Bakshi är kommunikationsforskare och utvecklar i avhandlingen Tilltro och misstanke – 
genteknik och fosterdiagnostik i det offentliga samtalet en metod för diskursanalys som bl.a inspirerats 

                                                 
81 Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s 10 
82 Ibid, s 138 
83 Ibid, s 71 
84 Ibid, s 141 
85 För ytterligare läsning om modalitet, genre och "det för givet tagna" se Fairclough, N., 1996, Discourse and social change, 
modalitet s, 158ff, genre s, 126ff och "det för givet tagna" s, 120f 
86 Bergström & Boréus, 2000, s 237ff 
87 Hedrén, 1994 
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av Fairclough. Som nämnts i kapitel 2.1, Tidigare svensk forskning om genteknik och massmedia, 
undersöker Bakshi i denna avhandling hur genteknik i relation till fosterdiagnostik framträder i det 
offentliga samtalet genom att analysera hur ämnet framställts i dagstidningar, populärvetenskap, 
fackpress, medlemstidningar och riksdagstryck. Uppmärksamheten riktas mot hur genteknik och 
fosterdiagnostik förs upp på agendan, vilka teman som dominerar i framställningen av ämnet, hur det 
positioneras och vilka aktörer som har privilegiet att göra, eller få, sina röster hörda.88  
 
Även Camilla Hermansson som forskar kring tevejournalistik och miljöpolitik har i sin 
doktorsavhandling Det återvunna folkhemmet – Tevejournalistik och miljöpolitik i Sverige 1987-1998 
utgått ifrån ett diskursanalytiskt förhållningssätt i såväl teori som metod. Med utgångspunkt i att 
orsakerna till miljöfrågan skiftat från att produktionen stått i centrum till en fokusering på individernas 
konsumtionsmönster och livsstil analyseras här hur den konsumtionsorienterade miljödiskursen 
kommit till uttryck i tevenyheter samt hur tevenyheter medskapar synen på samhällsutvecklingen och 
miljöfrågan i stort. Även Hermansson arbetar mycket utifrån vilka teman som går att urskilja i den 
journalistiska berättelsen och hur dessa teman berättas. Stor vikt läggs också på vilka aktörer som har 
tillgång till och släpps in i diskursen.89  
 
5.2 Analysmodell 
Med utgångspunkt i mitt syfte och de forskningsfrågor jag formulerat har jag skapat en modell för 
bearbetning och analys av mitt material. Inspirationen till denna kommer som jag ovan klargjort från 
Fairclough, Hedrén, Bakshi och Hermansson. 
 
5.2.1 Teman 
Mitt första steg i analysen har syftat till att ge en mer övergripande bild av hur genförändrad mat 
framställs i DN genom att urskilja dominerande teman i mitt material. Ett tema har här definierats som 
ett ofta återkommande meningssammanhang vilket anger vad som är centralt i texten, närmare bestämt 
det som texten formuleras kring i relation till genförändrad mat. Rent konkret har jag gjort en 
genomläsning av samtliga artiklar. Under denna läsning har jag i varje artikel, stycke för stycke, ställt 
mig frågan ”vad handlar texten om”? På så vis har jag identifierat de centrala meningarna i stycket, 
namngett dem och betraktat dessa som styckets teman. De teman som ständigt återkommit i 
textmassan har jag sett som GM-diskursens teman, och det är de som redovisas i denna uppsats. 
Temana skall alltså ses som en produkt av det empiriska materialet och utgör således inte 
förutbestämda kategorier som jag sökt efter. Samtidigt är temana naturligtvis min rekonstruktion av 
innehållet i DN:s framställning av den genförändrade maten och gör inte anspråk på att vara en 
heltäckande beskrivning utan snarare ett första steg och en hjälp för att fånga och analysera 
framställningens innehåll. Därmed skall temana inte ses som strikt åtskiljbara kategorier som utesluter 
varandra. De ligger tvärtom ofta mycket nära varandra, glider in i varandra och är ibland beroende av 
varandra. Inom varje tema har jag vidare tittat på de områden jag redogör för nedan nämligen 
värderingar, argument och föreställningar i diskursens mitt respektive periferi, aktörer, konflikter, 
förhoppningar, hotbilder och genre. 
 
5.2.2 Värderingar, argument och föreställningar i diskursens centrum 
För att komma åt de värderingar, argument och föreställningar som intar en stark ställning i diskursens 
centrum har jag under läsningen av materialet studerat ”det förgivet tagna” genom att ställa frågorna 
”Vad är det som inte sägs men förutsätts” och ”Vad är det som aldrig ifrågasätts”? Jag har även sökt 
dessa självklarheter genom att titta på vilken grad av modalitet som används i texten. Det av 
Fairclough ofta nyttjade begreppet modalitet anger nämligen med vilket mått av säkerhet och pondus 
något uttrycks. Det är ju t ex en väsentlig skillnad mellan uttrycket: ”Genförändrade livsmedel ger 
upphov till att allergierna ökar” och uttrycket: ”Genförändrade livsmedel tros kunna öka risken för 
allergier”. Graden av modalitet får konsekvenser för vilket utrymme som ges för alternativa 
tolkningar och således för vad som inom diskursen framstår som fakta och sanningar.  
 

                                                 
88 Bakshi, 2000 
89 Hermansson, C., 2002, Det återvunna folkhemmet – Tevejournalistik och miljöpolitik i Sverige 1987-1998 
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5.2.3 Värderingar, argument och föreställningar i diskursens periferi 
För mitt syfte är det minst lika intressant att också observera de värderingar, argument och 
föreställningar som uttryckts av få eller av andra anledningar inte fått någon framträdande plats i det 
undersökta materialet, utan snarare skulle kunna sägas befinna sig i diskursens periferi. Dessa har visat 
sig genom att framstå som ovanliga inslag i genomläsningen. Dessutom har jag aktivt sökt identifiera 
dem genom att ställa frågan ”Vad är det som döljs, eller inte får sägas”? Modaliteten har även här 
kommit till användning, i detta fall för att söka det som i texterna uttrycks med hög grad av osäkerhet. 
 
5.2.4 Aktörer 
För att komma åt andra delar av diskursens maktaspekter har jag inriktat mig på att granska texternas 
aktörer. Frågan är vilka samhällsaktörer som får komma till tals och på vilket sätt, vilka det talas om 
och hur dessa aktörer positionerar sig eller positioneras i förhållande till varandra och till ämnet 
genförändrad mat. Jag har därför i genomläsningen strukit under de aktörer som på ett eller annat sätt 
är närvarande i texterna. Genom att sammankoppla dessa understrykningar med de andra aspekterna i 
analysmodellen har det framträtt hur aktörerna positioneras eller positionerar sig i förhållande till 
ämnet genförändrad mat och vilka olika värden och ståndpunkter de här fått representera. Endel har  
t ex fått representera forskningens framgång, andra dess problematik och en tredje allmänhetens 
inställning. Jag har i samband med understrykningsarbetet också delat in texternas aktörer i två 
grupper. Det handlar dels om dem som omtalas eller intervjuas och vars röster framkommer implicit i 
texten. Deras tal är omarbetat av den person som talar direkt och vars röst alltså framträder explicit. I 
detta fall handlar det om journalisten eller författaren till en artikel samt om de personer som får 
komma till tals direkt genom att citeras. På så vis har jag kunnat urskilja vilka aktörer som har stort 
respektive mindre inflytande över det som kommuniceras inom diskursen och hur olika aktörer 
positioneras eller positionerar sig i förhållande till varandra. 
 
5.2.5 Konflikter 
Genom att jag observerat i vilka frågor ord ställts mot ord och kring vilka värderingar argument och 
föreställningar som debatten framträtt som mest intensiv har jag ringat in vilka konfliktområden som 
dikursen låtit träda i dagen. Det har handlat om att hitta brännpunkterna där de mest affekterade 
diskussionerna uppkommit.  
 
5.2.6 Förhoppningar och hotbilder 
Vidare har jag sökt fastställa vilka förhoppningar och hotbilder som knutits till den genförändrade 
maten genom att jag under läsningen observerat och markerat upprepningar av värdeladdade ord och 
uttryck som indikerar vad som anses positivt respektive negativt när det gäller genteknikens 
tillämpningar inom livsmedelsproduktionen.  
 
5.2.7 Genre 
I tolkningen av texten har jag tagit hänsyn till dess genre, dvs textens naturliga sammanhang. 
Dagspressen kan i sig ses som en genre men inom denna har jag också hanterat olika typer av artiklar 
(ledare, debattartiklar, insändare och nyhetsartiklar) som alla kan ses som olika genrer som fyller olika 
funktioner, vilket jag beskrivit närmare i avsnittet 3.3 om betydelsen av genretillhörighet. På grund av 
detta har jag i analysen löpande reflekterat över vilken typ av artikel det är jag hanterat och hur genren 
påverkar framställningen av den genförändrade maten.  
 
5.3 Metodens begränsningar 
Det finns ett problem som näst intill kan ses som inbyggt i socialkonstruktionistiska och 
diskursanalytiska angreppssätt, nämligen svårigheten att undersöka de diskurser man själv är nära och 
har en åsikt om eller rentav är en del av.90 Jag ser det som mycket viktigt att vara medveten om denna 
svårighet och i rollen som ”forskare” ständigt påminna sig själv om detta förhållande under arbetets 
gång. Även om det inte är möjligt att helt distansera sig från diskursen ser jag dock i likhet med Johan 
Hedrén (1994) en viss möjlighet att distansera sig inom denna genom att bildligt talat placera sig i 

                                                 
90 Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s 28f 
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diskursens utkant, i dess periferi och därifrån försöka reflektera kritiskt.91 Det gäller att utifrån denna 
utsiktspunkt i största möjliga mån ställa sig främmande till materialet, försöka sätta parantes kring sig 
själv så att de egna värderingarna inte omedvetet överskuggar analysen.92 
 
Denna diskussion tangerar också frågor om tolkningsaspekter, reliabilitet och intersubjektivitet. Jag 
har försökt göra undersökningen så genomskinlig som möjligt för att någon annan i princip skall ha 
möjlighet att rekonstruera den. Dessutom känns denna genomskinlighet viktig för att ge läsaren 
möjlighet att göra sina egna bedömningar av resultaten. Därför har jag försökt vara så noggrann och 
tydlig det går när det gäller att förklara hur jag kommit fram till ett speciellt resultat, motivera 
tolkningar och underbygga min argumentation. Ett sätt jag använt är att styrka mina tolkningar med 
citat och referat från materialet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
91 Hedrén, 1994, s 13 
92 Winther-Jörgensen & Phillips, 2000, s 28 
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6. Analys 
I presentationen av mina resultat utgår jag ifrån de fyra teman jag genom den övergripande tematiska 
analysen identifierat som dominerande i det empiriska materialet: 
 
• Lagen 
• Tekniken 
• Miljön och hälsan 
• Producenten och konsumenten 
 
Varje tema har tilldelats ett eget avsnitt i vilket det presenteras. Av läsvänlighetsskäl finns också 
underrubriker för varje tema vilka använts för att strukturera upp olika aspekter som uppkommit inom 
temat ifråga. Under rubriken för varje tema presenteras och belyses de olika forskningsfrågor jag 
utgått ifrån löpande i texten. Således presenteras de aktörer som på ett eller annat sätt befolkar temat, 
samt hur dessa positionerar sig eller positioneras i förhållande till varandra och till temat. Vidare 
blottläggs de värderingar, argument och föreställningar som kan sägas återfinnas i temats mitt 
respektive periferi. Förhoppningar och hotbilder synliggörs liksom de konfliktområden temat låter 
träda i dagen. Att resonemangen kring forskningsfrågorna vävs samman och presenteras om vartannat 
i texten istället för att återfinnas under särskilda underrubriker beror på att de liksom de identifierade 
temana inte kan ses som tydligt åtskiljbara kategorier utan snarare glider in i varandra och är beroende 
av varandra. Jag har låtit artiklarna tala och inte tvingat fram exempel från de forskningsfrågor jag 
utgått ifrån om de inte själva visat sig. Därmed finns det teman som bara innehåller svaren på några av 
forskningsfrågorna medan andra bär på exempel från samtliga. Genom framställning av varje tema ges 
bilden av dess specifika förhållanden. Det specifika får sedan ligga till grund för en helhetsbild som i 
avsnittet för avslutande diskussion kommer att presenteras och diskuteras som en del av ett än större 
sammanhang och relateras till annan forskning på området. 
 
6.1 Lagen 
Ett ständigt återkommande tema som texten i artiklarna formuleras kring är lagen. Lagen är ett synligt 
tema i hela 27 artiklar spridda över hela den undersökta tidsperioden. I en majoritet av texterna 
framställs gentekniken som en teknik som kan få konsekvenser för samhällsutvecklingen och som 
därför på ett eller annat sätt måste regleras och kontrolleras. Att enighet råder så långt innebär dock 
inte att frågan om lagen är friktionsfri, tvärtom. 
 
Som tidigare redogjorts för i studiens bakgrundsavsnitt har man inom EU, under en stor del av den 
studerade perioden, hållit på att utarbeta de regler kring GMO som i form av direktiv 2001/18/EG, om 
avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, antogs hösten 2002. Vidare 
beslutade ministerrådet under sommaren 2003 om två nya kompletterande rättsakter inom GMO-
området som bl a behandlar spårbarhet och märkning och som kom att tillämpas från och med den 
studerade periodens slutskede, närmare bestämt den 18 april i år. Allt detta samtidigt som det med 
början 1999 fram tills dagens datum, maj 2004, rått ett moratorium gällande nya tillstånd för avsiktlig 
utsättning och marknadsintroduktion av genetiskt modifierade organismer inom Unionen.  
 
6.1.1 Moratoriet och GMO-regelverket 
Sammantaget har, som ovan visats, hela den period som studerats i hög grad präglats av diskussioner 
kring lagen, diskussioner som nästan alltid bär en eller annan koppling till moratoriet och EU:s GMO-
regelverk. Då frågor kring såväl moratoriet som GMO-regelverket i viss mening kan ses som 
avgörande för den genförändrade matens framtid inom Unionen har många aktörer velat ha ett finger 
med i spelet vilket gjort att det kring lagen som tema varit ganska turbulent. Det är en tudelad bild som 
framträder i Dagens Nyheter när det gäller inställningen till det nya regelverket, när moratoriet kan 
upphävas samt av vilken anledning reglering över huvud taget förespråkas. Två ställningstaganden 
framträder tydligt och bildar en konfliktlinje inom det studerade utsnittet av GM-diskursen. 
 
Det första ställningstagandet proklameras huvudsakligen av ledarsidornas skribenter och då såväl av 
medarbetare på redaktionen som av inbjudna skribenter. Även i nyhetsartiklar framkommer 
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ståndpunkten tydligt, ofta genom uttalanden från genteknikföretagens språkrör. Här framträder en 
tydlig vilja att skynda på lagstiftningen så att moratoriet kan hävas och genförändrade livsmedel 
introduceras på marknaden så snart som möjligt. Det nya direktivet, 2001/18/EG, innehållande en 
skarpare reglering anses av de flesta inom denna linje som nödvändigt då det förväntas ge 
konsumenterna en försäkran om att tillämpningen av gentekniken sker under kontrollerade former och 
således inte innebär risker för hälsa eller miljö. På så vis blir skärpt reglering ett steg i att bygga upp 
förtroendet för GMO-produkter hos konsumenterna som man därmed tror skall bli mer positivt 
inställda till genförändrad mat. En företrädare för växtförädlingsföretaget Syngenta uttrycker detta på 
följande vis då han vid ett par tillfällen får komma till tals på nyhetsplats:  

 
”Vi tycker att [de nya] reglerna är bra. Det är viktigt att miljöaspekten blir utredd. Förhoppningsvis 
leder detta till att konsumenterna kan acceptera GMO-grödor.”93 
 
I förlängningen hoppas samme person att: 

 
"Den nya lagen ska bryta dödläget [moratoriet] inom EU så att Syngenta kan sälja sina GMO-frön."94 
 
Även om man inom denna linje i regel är för skarpare lagstiftning ser man inte att det är nödvändigt att 
det nya direktivet skall ha trätt i kraft innan moratoriet kan hävas. Upphävandet anses istället kunna 
ske redan efter det att EU-kommissionen utarbetat ett utkast till vad som senare skall bli direktiv 
2001/18/EG. Regler för märkning av GMO ses som den största stötestenen och om bara de, med 
berörda företags samtycke, kan tillämpas innan direktivet trätt i kraft ser man ingen anledning att vänta 
med upphävandet av moratoriet. I väntan på direktivets ikraftträdande kan konsumenterna så välja om 
de vill köpa genförändrad mat eller inte. Skadeståndsskyldigheten, dvs. vem som skall ta det 
ekonomiska ansvaret för GMO-produkternas eventuella negativa konsekvenser, framträder också som 
central i debatten kring lagen. På denna punkt anser man dock att tillräcklig reglering finns i nationell 
lagstiftning för att moratoriet skall kunna hävas redan innan nya gemensamma regler kring detta helt 
slås fast. 
 
En stark profil som ledarskribenter stödjande denna linje ständigt citerar och refererar för att ge tyngd 
åt sina argument är miljökommissionär Margot Wallström. Wallström framställs som drivande när det 
gäller ställningstagandet att rådande moratorium mycket väl kan upphävas innan det nya direktivets 
ikraftträdande, så länge bara märkningsreglerna med hjälp av berörda företags samtycke kommit 
igång. I och med en sådan lösning anser nämligen Wallström att "Stoppet saknar stabil juridisk 
grund."95 Tidningens officiella inställning i frågan blir tydlig då den uttrycks i flera ledarartiklar. I en 
osignerad ledare refereras t ex till att Wallström genom att driva denna åsikt i EU-kommissionen 
"utkämpar en ädel kamp för europeiskt förnuft"96 vilket ses som "en riktig och modig hållning."97 I 
slutet av samma ledare vänder sig artikeln också ut mot läsaren genom en uppmaning: "Stöd Margot 
Wallström!"98 Denna uppmaning ger en bild av att frågan om den genförändrade maten är något som 
berör oss alla, att vi alla bör ta ställning. Genom uppmaningen indikeras att det går att göra skillnad, 
det finns en möjlighet att påverka hur frågan om den genförändrade maten hanteras och denna 
möjlighet bör läsaren ta i beaktande genom att stödja det som är "förnuftigt" och "riktigt", nämligen 
moratoriets upphävande. På liknande vis drivs detta ställningstagande i flera ledarartiklar. Budskapet 
framförs med hög grad av säkerhet och styrks genom kopplingar till personer som är högt uppsatta på 
området och därmed kan förväntas ha stor kunskap om det samma. Vidare kopplas ett hävande av 
moratoriet till vad som kan anses vara "förnuftigt" och "riktigt" varvid det framstår som att den i 
situationen enda möjliga handlingsvägen är att lyfta moratoriet.  
 

                                                 
93 DN 010310a, Bäck, M. "Genteknik/del 5: Snart klart för gengrödor i Sverige." Avdelning: Inland 
94 DN 030713a, Snaprud, P. "Beta med extra gen het potatis." Avdelning: Inland 
95 DN 000720a, Nandorf, T. "Wallström vållar irritation. Genmodifierad mat. EU-kommissionär vill häva 
försäljningsförbud." Avdelning: Politik 
96 DN 000720b, Osignerad ledare. "Stöd Wallström om maten." Avdelning: Ledare 
97 Ibid 
98 Ibid 
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Torbjörn Fagerström är professor och prorektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet och verkar också 
som fristående kolumnist på ledarsidorna i Dagens Nyheter. Till skillnad från de andra röster som 
träder fram på ledarplats opponerar sig Fagerström mot att det inom EU skall finnas ett speciellt 
regelverk för GMO över huvud taget. Han anser att jurisdiktionen genom att "försvåra" och "fördröja" 
processen kring att få ut GMO-grödor i odling står i vägen för forskningen och hindrar det han 
framställer som den goda utvecklingen. Utifrån denna ståndpunkt driver han i sina krönikor en 
offensiv kamp mot den ”hinderbana” han anser att EU har lagt ut för den genförändrade maten. Även 
denne skribent kan dock ”leva med en liten märkning på våra konservburkar och mjölpåsar”99 om det 
är ”nödvändigt att acceptera detta för att få ett slut på det moratorium som nu lägger en död hand 
över all tillämpning av genteknik inom det europeiska jordbruket.”100 Fagerström ger på så sätt uttryck 
för att EU:s GMO regelverk i sig inte är nödvändigt men ändå motvilligt kan förespråkas av skälet att 
det kan leda till något han anser nödvändigt, nämligen att moratoriet hävs.  
 
Det andra ställningstagandet längs konfliktlinjen anger helt andra skäl för att skapa ett heltäckande 
regelverk kring GMO och har en helt annan syn på moratoriet. Detta ställningstagande företräds i 
tidningen huvudsakligen av miljöorganisationer, konsumentföreningar och allmänheten. De anser inte 
att det är ett alternativ att, som den första linjen förespråkar, introducera genförändrade livsmedel på 
den Europeiska marknaden innan dess att direktivet verkligen trätt ikraft. Att EU-kommissionens 
utkast till regelverk skulle kunna börja gälla direkt, dvs att regeringarna omedelbart skulle kunna 
kringgå rådande moratorium ses av denna linje som ett  hot mot demokratin då det som en 
insändarskribent uttrycker det vore att "föregripa EU:s interna demokratiska process, liksom 
medborgarnas möjlighet att påverka denna process."101 Vidare vore det enligt samme insändarskribent 
att "stressa fram godkännande av genmodifierade grödor och livsmedel […] trots bristfällig kunskap 
om konsekvenserna för hälsa och miljö."102  
 
Här förordas istället att moratoriet till och med kan behöva stå fast även efter direktivets ikraftträdande 
om detta inte kan anses uppfylla kraven. Argumenten för att en heltäckande lagstiftning på EU nivå 
krävs innan moratoriet kan upphävas framförs med hög grad av modalitet, vilket ord som ”måste” och 
”kan inte” visar på i exemplen nedan. Detta indikerar i sin tur att det inom denna linje ses som en 
självklarhet. Kopplat till argumenten för moratoriet listas ofta vad som uppfattas som risker med 
gentekniken, risker som bör stävjas genom reglering.  Först är det Svenska Naturskyddsföreningens 
ordförande Mikael Karlsson som får komma till tals i en nyhetsartikel och sedan miljö-, lantbruks- och 
konsumentorganisationer som i en debattartikel vänder sig till regeringen med uppmaningar om att 
verka för ett starkt, långtgående regelverk gällande GMO och tills dess att detta trätt i kraft gå 
försiktigt fram när det gäller den genförändrade maten:   
 
"Vi kan inte tillåta kommersiella GMO-odlingar innan riskerna för miljö och hälsa är ordentligt 
utredda, och frågan om vem som bär ansvaret för eventuella skador är ordentligt löst."103 

 
”Ett heltäckande regelverk om skadestånd och samexistens [mellan genmodifierade och icke 
genmodifierade växter] måste träda i kraft. Innan dess kan GMO inte tillåtas på marknaden eller för 
odling i Europa.”104 
 
Viktiga områden som denna linje anser kräver noggrann reglering är bl a skadeståndsansvar, märkning 
och samexistens mellan GMO och andra grödor. I motsats till den första linjen är man noga med att 
inga nya tillstånd skall ges så länge det saknas gemensamma regler för vem som skall ta det 
ekonomiska ansvaret för GMO-produkternas eventuella negativa konsekvenser. Att viss reglering av 

                                                 
99 DN 030718, Fagerström, T. "Kolumn/Torbjörn Fagerström: När demoner tar över." Avdelning: Ledare 
100 Ibid 
101 DN 011018, Hahn, T. "Läsarnas DN: Varning för manipulerad föda". Avdelning: Insändare 
102 Ibid 
103 DN 010219, Nandorf, T. "EU just nu: Naturvänner oroas för GMO-odling." Avdelning: Politik  
104 DN 030618, Dalèus, L. m.fl. "Genmodifiering: "Miljörörelsen och lantbruket enas om krav på regeringen."" Avdelning: 
Debatt 
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detta finns på nationellt plan räcker inte eftersom skiftningarna anses så stora mellan länderna att det 
som Svenska Naturskyddsföreningens Thomas Kåberger uttrycker det skulle bli "lätt för eventuella 
skyldiga att smita undan."105  
 
När den första linjen för fram att regleringen förväntas leda till större acceptans för genförändrad mat 
hos konsumenterna ser den andra linjen tvärtom att regleringen om märkning blir det som kommer att 
få ett slut på den genförändrade matens era i Europa eftersom konsumenterna då förväntas välja bort 
denna. Geert Ritsema från Jordens vänner uttrycker i en nyhetsartikel att: "Det här 
[märkningsreglernas ikraftträdande] banar väg för ett Europa fritt från genändrad mat."106 
 
Det framstår som om båda sidor om konfliktlinjen är lika säkra på sin sak och ingen visar sig heller 
vara beredd att kompromissa, utan driver sin egen linje stenhårt. 
 
6.1.2 Genkriget mellan EU och USA 
Även om det, som ovan visats, råder delade meningar kring lagen inom EU framträder en bild av ett 
långt mer enat EU utåt sett, närmare bestämt då unionen ställs emot USA. En starkt polariserad bild 
målas nämligen upp gällande relationen mellan EU och USA i frågan om lagen. De framställs i hög 
grad som två motparter där EU närmast fungerar som en symbol för försiktighet, kontroll och säkerhet 
genom att förorda vad som framställs som hårda krav på reglering av GMO medan USA tvärtom får 
symbolisera det okontrollerade då de motsätter sig att genförändrade livsmedel skall behandlas 
annorlunda än andra livsmedel.  
 
Samtidigt ges bilden av att USA är den starkare parten i frågan och därför ett hot mot EU. Det framgår 
t ex att "Den amerikanska regeringen kräver att landets bönder skall få exportera sina genändrade 
grödor till EU"107, något som ju stoppas genom det rådande moratoriet. För att EU skall häva detta 
moratorium och släppa in de amerikanska böndernas genförändrade livsmedel på marknaden "hotar 
USA med storsläggan"108 vilket innebär "anmäla[n] [av] EU för Världshandelsorganisationen WTO 
för vägran att ta in genändrade livsmedel."109 Hjälper inte dessa hot kan USA vidare "ges rätten att 
straffa EU med handelssanktioner."110 Det är alltså frågan om "krav", "hot" och "straff" uttryck som 
förmedlar allvaret i situationen. Dessutom visar de på USA:s styrka genom att landets regering 
uppenbarligen ses stå i en position där den kan ställa krav som om de inte efterlyds riskerar att leda till 
sådant som från EU:s håll ses som såväl hot som straff. Att konflikten ses som allvarlig och EU:s syn 
på reglering av GMO som hotad av USA demonstreras dessutom genom att konflikten ofta beskrivs 
genom olika former av krigsmetaforer, här på nyhetssidorna: 
  
"Snart kan ett genkrig utbryta mellan USA och Europa."111  
 
"USA tar strid för genändrad mat. EU dras inför WTO för att förmås häva förbud."112 

 
"EU vill förhandla sig till en lösning. Men [USA:s] handelskommissionär Pascal Lamy tänker ändå 
inte ducka om det blir strid:  -Naturligtvis kommer vi att slåss för vår ståndpunkt, och jag menar att vi 
skulle vinna.”113 
 

                                                 
105 DN 000720a, Nandorf, T. "Wallström vållar irritation. Genmodifierad mat. EU-kommissionär vill häva 
försäljningsförbud." Avdelning: Politik 
106 DN 030703, REUTERS. "Genändrade livsmedel måste märkas." Avdelning: Inland 
107 DN 030713a, Snaprud, P. "Beta med extra gen het potatis." Avdelning: Inland 
108 DN 030113, Bolling, A. "EU just nu: USA hotar anmäla EU för importstopp av genmat." Avdelning: Politik  
109 Ibid 
110 DN 030515, Pehrson, L. "USA tar strid för genändrad mat. EU dras inför WTO för att förmås häva förbud" Avdelning: 
Ekonomi 
111 DN 030113, Bolling, A. "EU just nu: USA hotar anmäla EU för importstopp av genmat." Avdelning: Politik  
112 DN 030515, Pehrson, L. "USA tar strid för genändrad mat. EU dras inför WTO för att förmås häva förbud" Avdelning: 
Ekonomi 
113 DN 030113, Bolling, A. "EU just nu: USA hotar anmäla EU för importstopp av genmat." Avdelning: Politik 
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Som det sista citatet visar uttrycks att det endast är USA som vill ta strid i frågan medan EU framställs 
som mer oskyldigt och hellre vill förhandla sig till en lösning. En entydig syn på konflikten förmedlas 
i DN eftersom alla som på ett eller annat sätt får komma till tals i tidningen synes vara rörande överens 
om att den existerar, varför och på vilket sätt den påverkar EU:s lagstiftning gällande GMO. 
Konflikten gäller explicit parternas olika syn på lagen, dvs hur regleringen av genförändrade livsmedel 
skall utformas när det gäller märkning, försiktighetsprincipens tillämpning etc. Ytterst framstår dock 
ekonomiska skäl som grund till varför USA inte accepterar EU:s moratorium och nya förslag till 
regelverk kring GMO och således hotar att anmäla EU till WTO. Det framträder att "Den [EU:s nya 
lagstiftning] kommer att göra det mycket komplicerat och dyrt för amerikanska företag att exportera 
till Europa."114 Att EU framställs bli hotat då de tillämpar vad man anser vara lämplig lagstiftning och 
tills dess att denna lagstiftning utvecklats använder sig av ett moratorium för att säkra att GMO inte 
hanteras utanför lagen förmedlar en bild av att så stor vikt läggs vid de ekonomiska intressena att 
dessa i det närmaste faktiskt kan komma att styra hur det är möjligt att utforma lagstiftningen. Lagen 
presenteras således som bräcklig i förhållande till ekonomin och att "den finansiellt starka, 
företrädesvis amerikanska livsmedelsindustrin och dess kraftfulla lobbying"115 skall få inflytande över 
hur lagen formas framträder i Dagens Nyheter som en hotbild. 
 
6.1.3 Medborgarnas inflytande 
Att det i EU överhuvudtaget infördes ett moratorium för avsiktlig utsättning och marknadsintroduktion 
av genetiskt modifierade organismer framställs i flera texter som en följ av "människors oro för 
livsmedelssäkerheten"116 samt "protester från konsumenter och miljögrupper."117  Att en bred 
allmänhet i form av konsumenter och miljögrupper får rollen som ytterst ansvariga för moratoriets 
uppkomst ger en bild av att dessa grupper inom EU har mycket att säga till om i frågan om den 
genförändrade matens framtid. Att dessa grupper tilldelas en sådan position framställs i de flesta texter 
mest som ett faktum. Men, i några artiklar, samtliga publicerade på ledarsidorna, förs negativt laddade 
kommentarer fram när det gäller allmänhetens maktposition i frågan. 
 
Torbjörn Fagerström, prorektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, skräder t ex inte orden när han 
framför sin kritik för vad han kallar för "anti-GMO-rörelsens" inflytande över debatt, politik och 
lagstiftning på GMO området inom EU. Att lagstiftning kring märkning av livsmedel och djurfoder 
innehållande GMO krävs innan moratoriet eventuellt kan upphävas ser Fagerström som: 
 
"Ett flagrant exempel på hur illa det kan gå när vetenskapliga argument får stryka på foten till förmån 
för desinformation och skrämselpropaganda - för att inte säga demonisering. Ty just demonisering är 
nog faktiskt vad det är frågan om, åvägabragd av de anti-GMO-rörelser som har tillåtits sätta 
dagordningen för debatten i Europa under lång tid."118 
 
Vidare beskriver Fagerström i en annan artikel EU:s regelverk kring GMO på följande vis: 
 
"Regelverket synes vara mera fotat i populistiska ideologier än i vetenskap och förnuft."119 
 
Även om Fagerström aldrig explicit anger vilka som utgör den "anti-GMO-rörelse" han talar om och 
vilka som faktiskt företräder vad han kallar för "populistiska ideologier" framkommer implicit att han 
till denna rörelse och dessa ideologier kopplar en engagerad allmänhet, miljöorganisationer och 
konsumentrörelser, alltså de som enligt materialet i stort lyfts fram som ansvariga för moratoriets 
uppkomst. Då detta inte uttrycks direkt kan det ses som något som tas för givet och som läsaren 
förutsätts vara medveten om.  

                                                 
114 DN 030703, REUTERS. "Genändrade livsmedel måste märkas." Avdelning: Inland 
115 DN 000720a, Nandorf, T. "Wallström vållar irritation. Genmodifierad mat. EU-kommissionär vill häva 
försäljningsförbud." Avdelning: Politik 
116 DN 010219, Nandorf, T. "EU just nu: Naturvänner oroas för GMO-odling." Avdelning: Politik 
117 DN 030515, Pehrson, L. "USA tar strid för genändrad mat. EU dras inför WTO för att förmås häva förbud" Avdelning: 
Ekonomi  
118 DN 030718, Fagerström, T. "Kolumn/Torbjörn Fagerström: När demoner tar över." Avdelning: Ledare 
119 DN 021106, Fagerström, T. "Kolumn/Torbjörn Fagerström: Hinderbana för det gyllene riset." Avdelning: Ledare 
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Fagerström använder starkt negativt laddade ord i sin beskrivning av en engagerad allmänhet, 
miljöorganisationer och konsumentrörelser. Genom att sammankoppla dessa aktörer med 
"desinformation", "skrämselpropaganda" och "demonisering" framstår det i stort sett som helt orimligt 
att de skulle ha något att säga till om över huvud taget. ”Vetenskap” och ”förnuft” framställs som den 
enda tänkbara utgångspunkten för debatt, politik och lagstiftning på GMO-området och då 
allmänheten inte ses som bärare av varken det ena eller det andra ses det de har att säga i frågan som 
förkastligt. Att dessa gruppers åsikter bl a anses grundas på "desinformation" ger en bild av att det är 
möjligt att informera bort en mer restriktiv inställning till den genförändrade maten. 
 
"Anti-GMO-rörelsens" representanter och "populistiska ideologiers" företrädare får aldrig chansen att 
själva framträda i Fagerströms texter för att instämma i eller ta avstånd ifrån den position de tilldelats 
av författaren. Denne ger istället sig själv ensamrätten att skapa en bild av deras placering i 
förhållande till genförändrad mat och till den lagstiftning och politik som inom EU finns kring denna.  
 
Genom att det som sägs hela tiden formuleras med hög grad av säkerhet försvinner utrymmet för 
alternativa tolkningar undan för undan och det som uttrycks ger så intrycket av att vara fakta. Att 
Fagerström uttrycker sig som han gör kan eventuellt ha sin förklaring i att han verkar på ledarplats i 
tidningen där hans uppgift är att föra fram en åsikt och ge uppmaningar. Läsaren känner till vad en 
ledare syftar till och är troligtvis mer ifrågasättande till denna information än till information i en 
ordinär nyhetsartikel. Men, då Fagerström innehar en högt stående position som professor och 
prorektor för Sveriges Lantbruksuniversitetet är det också troligt att han förutsätts vara kunnig på 
området för genförändrad mat vilket gör att det säkert är många läsare som ser upp till honom och det 
han har att säga.   
 
Torbjörn Fagerström framträder under den undersökta perioden som den enskilda person som fått i 
särklass störst utrymme att ge uttryck för sina åsikter när det gäller EU:s GMO-regelverk och har av 
Dagens Nyheter således tilldelats en mycket central position i denna fråga. Ledaren är vid sidan av 
debattsidorna den del av tidningen som har störst opinionsbildande funktion varvid Fagerström får en 
starkt opinionsbildande roll i detta sammanhang. Därav blir det intressant att noga reflektera över 
vilken bild som här framställs av Fagerström. 
 
6.1.4 Valfriheten 
Som ovan visats framträder märkning av genförändrade livsmedel som viktigt och tycks stå i centrum 
för diskussionen kring vad GMO-regleringen inom EU skall inriktas på. Att just märkning får så stor 
uppmärksamhet synes vila på en viss föreställning som förmedlas när det gäller valfriheten, 
människans rätt att kunna välja eller välja bort den genförändrade maten. Valfrihet är något som i det 
empiriska materialet lyfts fram som ett mycket centralt värde vilket manifesteras genom att det ofta 
uttrycks med hög grad av modalitet och med undantag från Fagerströms ovan nämnda ledarartiklar får 
stå oemotsagt. Därav blir det mycket viktigt att den genförändrade maten märks, så länge inte detta 
görs uppfattas den nämligen som ett hot mot valfriheten. Som kommer att framgå nedan uttrycks 
vikten av ett fritt val på samma sätt i olika typer av genrer och av olika typer av aktörer. Sammantaget 
indikerar detta att människans fria val befinner sig nära vad man kan kalla för GM-diskursens kärna.  
 
Europaparlamentet ger uttryck för att det fria valet är ett värde som ligger till grund för att märkning 
av genförändrade livsmedel ses som viktigt: 
  
”En tydlig märkning, oberoende av om DNA eller protein som härstammar från genetisk modifiering 
kan spåras i slutprodukten eller ej, uppfyller de krav som i många undersökningar uttrycks av en stor 
majoritet konsumenter, underlättar ett välgrundat val och hindrar att konsumenter eventuellt vilseleds 
när det gäller framställnings- eller produktionsmetod.”120 
 

                                                 
120 DN 030718, Fagerström, T. "Kolumn/Torbjörn Fagerström: När demoner tar över." Avdelning: Ledare 
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Stor vikt läggs alltså vid att konsumenten skall kunna fatta ett informerat beslut. Förutom 
konsumentens valmöjligheter handlar det också om lantbrukarnas fria val. I en debattartikel gör 
miljöorganisationer, lantbruksorganisationer och konsumentföreningar gemensamt slag i sak och: 
 
"kräver att regeringen tar initiativ inom EU så att regler för samexistens [mellan genmodifierade och 
icke genmodifierade växter] säkrar möjligheten för lantbrukare att slippa GMO. Varken de som odlar 
konventionellt eller ekologiskt ska behöva riskera ekonomiska förluster om exempelvis pollen från en 
GMO kontaminerar en gröda."121 
 
Även de som inte ser negativt på den genförändrade maten i sig framhåller att valfriheten är viktig. 
Ingen skall vilseledas och därmed riskera att handla mot sin egen vilja. Informationschefen på 
Livsmedelsverket framför i en insändare att Livsmedelsverket inte ställer sig negativt till genförändrad 
mat men däremot anser att konsumenterna måste få den information de behöver på varans förpackning 
för att själva kunna välja att inte köpa GMO-produkter om de vill låta bli.122 
 
Det fria valet framträder i texterna som en universellt giltig mänsklig rättighet. Det skall in i det 
längsta gälla alla människor i alla situationer runt om i världen. I en nyhetsartikel som behandlar 
Zambias vägran att ta emot livsmedelsbistånd i form av genförändrad majs trots att landets befolkning 
hotas av svält ställs frågan om det fria valet på sin spets. Även i denna situation framträder valfrihet 
som viktigt vilket ytterligare ger stöd åt tolkningen att denna tillmäts ett mycket stort värde i 
framställningen av den genförändrade maten. Det framgår att Zambias svälthotade befolkning har 
samma rätt som västerlänningar att inte bli "tvångsmatade med GMO-mat."123 I samma artikel 
framkommer det emellertid också att det fria valet kanske inte är en reell möjlighet i alla situationer 
även om det skulle vara önskvärt. En växtgenetiker verksam i Kenya citeras i texten: 
 
"Afrika har inte råd att avstå från gentekniken. Europa har mat i överflöd, men här behöver vi 
tekniken för att få maten att räcka till."124 
 
Citatet ger uttryck för att valfriheten inte kan sättas i första rummet under rådande omständigheter. 
Dock  motsätter sig inte växtgenetikern att ett fritt val skulle vara viktigt utan framför snarare att det i 
denna situation, präglad av hjälplöshet, inte finns några möjligheter till val även om det hade varit 
önskvärt.  
 
6.2 Tekniken 
I 20 av artiklarna uppträder tekniken som ett tema man på ett eller annat sätt förhåller sig till i samtalet 
om den genförändrade maten. Tekniken som tema är dock mest påtagligt i början av den studerade 
perioden och har sedan successivt framträtt allt mer sällan i materialet.  
 
6.2.1 Förhållandet mellan traditionell växtförädling och genteknik 
Något som är karaktäristiskt för detta tema är två argumentationslinjer som ständigt återkommer i 
materialet. De behandlar förhållandet mellan traditionell växtförädling och genteknik och kan var för 
sig knytas till olika typer av aktörer och genrer i tidningen.  
 
Den första argumentationslinjen utgår ifrån att gentekniken är en naturlig fortsättning på det 
förädlingsarbete som människan bedrivit sedan hon började bruka jorden för bortåt 10 000 år sedan. 
Gentekniken anses således egentligen inte innebära något nytt utan ses bara som en förfining och 
effektivisering av tidigare metoder. Därför är det enligt denna argumentationslinjes förespråkare också 
självklart att gentekniken skall användas inom livsmedelsproduktionen så att människans urgamla 
strävan efter att få fram bättre livsmedel kan fortgå. Denna syn på förhållandet mellan traditionell 
växtförädling och genteknik drivs starkt på ledarsidor men framträder också på nyhets- och 
                                                 
121 DN 030618, Dalèus, L m.fl. "Genmodifiering: "Miljörörelsen och lantbruket enas om krav på regeringen."" Avdelning: 
Debatt 
122 DN 010329, Sörenson, J. "Läsarnas DN: Livsmedelsverket inte negativt till GMO." Avdelning: Insändare  
123 DN 020824, Snaprud, P. "Genändrad mat delar Afrika." Avdelning: Lördag 
124 Ibid 



 

  24  

debattplats. Kännetecknande är också att argumentationslinjen nästan enbart företräds av experter av 
olika slag.  
 
För att klargöra att gentekniken inte medför något kvalitativt nytt och därför inte heller bör ifrågasättas 
som teknik brukar argument likt de som följer ofta användas. Först är det en professor i molekylär 
cellbiologi som i en nyhetsartikel ger sin syn på saken och därpå följer ett citat från en ledarartikel av 
Torbjörn Fagerström som även han bär professorstitel inom området: 
 
”Människan har bedrivit genförändring ända sedan hon började odla för tusentals år sen.”125 
 
"Minsta eftertanke ger vid handen att tillvaron är genomsyrad av gmo - och har så varit sedan 
urminnes tider. Varje husdjur, varje gröda, många arter i vår vilda fauna och flora är genetiskt 
modifierade genom människans aktiviteter."126 
 
Det ordval som görs och det resonemang som förs i ovanstående citat är av avdramatiserande karaktär. 
Tyngdpunkten i framställningen läggs på att genförändring av växter och djur är något människan 
alltid sysslat med och som således är helt naturligt, om genförändringen sker genom traditionell 
växtförädling eller modern genteknik framställs i dessa artiklar inte ha någon betydelse.                                                   
 
Det som trots allt gör att gentekniken ses som en utveckling av tidigare metoder beskrivs nedan av 
forskare av olika slag. Forskarna får antingen komma till tals explicit eller som det första citatet visar, 
implicit. Citaten är hämtade från nyhets- och debattartiklar: 
 
”Det blir möjligt att styra de genetiska förändringarna bättre, ha större kontroll över 
förädlingsarbetet, menar forskarna som arbetar på området. Och därmed också få fram bättre 
livsmedel, tåligare, mer resistenta, som kräver mindre av kemisk bekämpning. Med bättre 
näringsinnehåll och högre skördar.”127 
 
”Med gentekniken kan förädling av växter och djur bli effektivare och kanske snabbare.”128 
 
”Genmodifiering är helt enkelt mer tillförlitligt än traditionella metoder.”129 
 
Begrepp som ”tillförlitlighet”, ”kontroll”, ”snabbhet” och ”effektivitet” har en central ställning i 
ovanstående citat och kan närmast sägas fungerar som symboler för hur dessa forskare ser på 
gentekniken. Begreppen har en positiv laddning och ger intrycket av att stora förhoppningar tillskrivs 
genteknisk tillämpning inom livsmedelsproduktionen. 
 
Den andra argumentationslinjen företräds i huvudsak av allmänheten som explicit kommer till tals 
genom insändare. I ett fall fungerar också en ledamot i miljöpartiets partistyrelse som representant för 
denna argumentationslinje genom att göra sin röst hörd i en debattartikel. Genom uttryck som "vi 
konsumenter" markeras dock att han intar rollen som konsument snarare än som politiker. Det dessa 
aktörer har gemensamt är att de är noga med att poängtera skillnaden mellan traditionell växtförädling 
och genteknik. Gentekniken ses som ett helt nytt sätt att förändra genuppsättningen hos en organism 
och inte som en naturlig utveckling av traditionell växtförädling. Att gentekniken betraktas som något 
kvalitativt nytt blir i sig ett argument för att uppmärksamma och utreda effekterna av denna nya teknik 
noga innan den kan tillämpas inom livsmedelsområdet. Dessutom anser dessa aktörer att gentekniken i 
sig kan ifrågasättas av etiska skäl.  
 

                                                 
125 DN 011211b, Helgesson, P. "Genförändrad mat: Naturplast på framtidens åkrar." Avdelning: Ekonomi 
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128 DN 030713b, Bojs, K. & Carlsson, L. "Genförändrade grödor kan slå ut andra växter." Avdelning: Inland 
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I en insändare framför en läsare sin oro över vilka konsekvenser den nya gentekniken kan komma att 
få för miljön och för människors hälsa. I total motsats till hur forskarna i exemplen ovan beskrev 
tekniken uppfattas den av denne skribent som osäker och dåligt utredd och ställs i kontrast till 
traditionell växtförädling vilken vi kunnat se resultaten av under lång tid. I insändaren framgår att 
skribenten uppfattar den möjlighet som gentekniken ger att föra över gener från en art till en annan 
som den kanske mest problematiska avvikelsen från traditionell förädling. På så sätt försöker 
skribenten här också påtala att gentekniken i sig ses medföra ett etiskt dilemma, nämligen att 
människan på ett nytt sätt lägger sig i och inte låter naturen ha sin gång. Att föra över gener mellan 
skilda arter ses som onaturligt, forskarna har gått ett steg för långt när det gäller ingreppen i naturen 
som framställs som något ömtåligt och gott. Enligt insändarförfattaren är forskarna inne och klampar 
på områden där de borde gå på tå, eller helst inte borde beträda alls:  
 
”Vilka har rätt att göra ingrepp i växters och djurs arvsmassa. Vem har rätt att utöva våld på naturen. 
Forskare som sysslar med att förändra arvsmassan anser att detta inte är något nytt för att lugna oss 
konsumenter. Låt inte lugna er! Förädling, korsning av växter inom samma art, har använts under 
lång tid. Skillnaden är att då blandas inte gener mellan olika växter och djur. Tekniker [genteknik] 
finns nu för att flytta en specifik gen från en art till en annan."130 
 
I citatet framkommer att artikelförfattaren själv har uppmärksammat att olika aktörer uttrycker 
förhållandet mellan traditionell växtförädling och genteknik på skilda sätt.  Detta sker genom att 
skribenten anser sig ha genomskådat forskarnas sätt att argumentera för tillämpning av gentekniken 
genom att påstå att den egentligen inte skiljer sig från traditionell förädling. Men detta ses av 
insändarförfattaren inte som ett giltigt skäl att avskriva varken eventuella risker eller etiska 
frågeställningar som tillämpningen av gentekniken inom livsmedelsproduktionen ger upphov till. 
Istället uppmanar skribenten alla konsumenter till att inte låta sig övertygas av forskarnas argument. 
Insändaren ger uttryck för att det råder ett "vi mot dom" förhållande mellan konsumenter och forskare 
när det gäller hur man ser på tekniken och således vill tillämpa den. Forskarna framställs här således 
inte som auktoriteter utan misstänkliggörs snarare. 
 
Även ledamoten i miljöpartiets partistyrelse lyfter fram just det etiska dilemmat i argumentationen mot 
genteknikens framfart, denna gång i en debattartikel: 
 
"Den stora skillnaden mellan vanlig växtförädling och genmanipulation är att man överskrider alla 
artbarriärer, t ex kan man manipulera in en antifrysgen från ishavstorsk för att få tomater frosttåliga. 
Det är alltså ingen naturlig utveckling av redan existerande tekniker, för aldrig har väl någon läsare 
av DN sett en torsk para sig med en tomat och få en levande avkomma?"131  

 
I dessa citat kopplas negativt laddade begrepp som "våld", "ingrepp", "manipulation" och 
"onaturlighet" till gentekniken vilket visar på att denna argumentationslinjes företrädare, som alltså i 
stor utsträckning representeras av allmänheten, ger uttryck för en mer restriktiv grundsyn när det gäller 
tillämpningen av genteknik inom livsmedelsproduktionen. Denna ses inte som etiskt försvarbar och 
anses rentav vara ett hot mot naturens ordning.  
 
6.2.2 Målen eller medlen i fokus? 
Kanske bottnar den konflikt som framträder mellan dessa två argumentationslinjer faktiskt i att man 
fokuserar olika delar av genteknikprocessen. Medan de förra koncentrerar sig på den produkt som fås 
fram genom gentekniken fokuserar de senare på om tillämpningen av själva tekniken kan berättigas 
eller inte. Man har olika syn på vad det är som är värdefullt och förespråkar således olika 
handlingsvägar.  
 
Samma aktörer som ser gentekniken som en förlängning av traditionell växtförädling och därför som 
en naturlig utveckling vi bör verka för värderar starkt möjligheten att få fram vad man anser vara 

                                                 
130 DN 000409, Ros, E. "Läsarnas DN: Protestera mot genmodifieringen." Avdelning: Konsument/Mat 
131 DN 010916, Schlyter, C. "DN debatt/repliken: "Ingen har sett torsk para sig med en tomat."" Avdelning: Debatt 
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"bättre livsmedel". Däremot verkar de inte bekymra sig om vilken teknik som används. De ger således 
intrycket av att man bör låta ändamålen helga medlen. I en debattartikel för de amerikanska forskarna 
C S Prakash, professor i växtbioteknik vid Tuskegee universitetet, och Andrew Apel, redaktör för 
tidskriften Agbiotech Reporter, fram sin syn på vad som är det viktiga i genteknikprocessen: 
 
"Det viktiga med genteknik, liksom med all teknik, är slutprodukten."132 
 
Samma syn manifesteras på nyhetsplats. Nedanstående citat är hämtat från en nyhetsartikel av Karin 
Bojs. Bojs är DN:s vetenskapsredaktör och den enskilda journalist som under den undersökta 
tidsperioden skrivit mest om den genförändrade maten på nyhetssidorna. Således kan hon ses som en 
inflytelserik aktör i diskussionen kring denna och det blir därav extra intressant att belysa hennes syn 
på vad som är viktigt i genteknikprocessen: 
 
"Det handlar inte så mycket om huruvida själva tekniken att flytta gener i sig skulle vara bra eller 
dålig. Utan frågan som borde stå på vår dagordning är vilka gener vi vill ha [dvs. vilka egenskaper 
genteknikens slutprodukt skall ha]."133 
 
På ledarplats framkommer genom Torbjörn Fagerström vidare att: 
 
"Det som pågår nu i Europa är en kamp mellan dem som vill att grödor ska få odlas om de är bra och 
riskfria, och radikala anti-GMO-rörelser som vill förhindra all användning av genteknik, oavsett om 
den leder till bra och riskfria grödor eller ej. För närvarande har de senare det opinionsmässiga 
övertaget och det är inte alls självklart att pendeln kommer att svänga, ty vetenskap och beprövad 
erfarenhet står ju sig ofta slätt mot osaklig propaganda."134 
 
Med andra ord är vetenskap enligt denna spalt på Dagens Nyheters ledarsida det enda som ses som 
relevant att utgå ifrån i diskussionen om den genförändrade maten. Att ifrågasätta gentekniken som 
sådan, som vi ovan sett kan göras av etiska skäl, ses således inte som något giltigt argument i debatten 
utan rentav som "osaklig propaganda". Återigen kopplas "anti-GMO-rörelser", dvs en engagerad 
allmänhet, miljöorganisationer och konsumentrörelser, till negativt laddade uttryck som "osaklig 
propaganda". Efter att blivit tilldelade denna etikett och detta speciella förhållande till temats ämne, 
tekniken, ställs de i relation till de som företräder vad som ses som den riktiga  utgångspunkten i 
samtalet om genförändrad mat, nämligen "beprövad erfarenhet" och "vetenskap". Även företrädarna 
för "beprövad erfarenhet" och "vetenskap" är i texten en abstrakt och kollektiviserad aktör som inte 
direkt definieras. Ur sammanhanget kan dock utläsas att det i huvudsak är forskare, likt 
ledarskribenten själv, som utgör denna aktör. Här ställs alltså forskare och vetenskap mot allmänhet 
och etik, forskarnas syn hyllas medan allmänhetens smutskastas. Etiska frågor får med andra ord 
kämpa hårt för utrymmet i ett utsnitt av GM-diskursen där den dominerande tanken är att det är 
slutprodukten och inte tekniken som bör stå i centrum. 
 
Slutligen vill jag också uppmärksamma något som kopplat till tekniken som tema framträder som ett 
ovanligt inslag i Dagens Nyheters framställning av den genförändrade maten, det gäller beskrivningar 
av hur man rent praktiskt går till väga då gentekniken tillämpas. Sådana beskrivningar kan sägas vara 
mycket lågt prioriterade i tidningen då det under hela den studerade tidsperioden endast förekommer 
två artiklar där detta tas upp och då bara väldigt kortfattat i form av en liten faktaruta utan någon 
egentlig koppling till resten av artikeln.135 Kanske var sådana upplysande beskrivningar mer vanliga då 
tekniken var ny. Nu har gentekniken hunnit finnas med oss så pass länge att detta eventuellt ses som 
ett avklarat kapitel. Eventuellt kan denna låga prioritering av teknikbeskrivningen också ha att göra 

                                                 
132 DN 010911, Apel, A. & Prakash, C S. "DN debatt: Amerikansk forskare på besök i Sverige: "Genmat säkrare än vatten."" 
Avdelning: Debatt  
133 DN 001216, Bojs, K. "Det är skillnad på gener och gener." Avdelning: Lördag 
134 DN 021106, Fagerström, T. "Kolumn/Torbjörn Fagerström: Hinderbana för det gyllene riset." Avdelning: Ledare  
135 DN 020824, Snaprud, P. "Genändrad mat delar Afrika." Avdelning: Lördag & DN 010711, Bojs, K. "Gengröda hopp för 
fattiga." Avdelning: Utland 
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med och ses som en ytterligare förstärkning av den allmänna tendensen att inte fokusera på tekniken 
som sådan utan se till vad den skapar.  
 
6.3 Miljön och hälsan 
I en stor del av det undersökta materialet ställs diskussionerna kring genförändrad mat i relation till 
miljön och människans hälsa. Miljön och hälsan ses tillsammans utgöra ett tema då de i en majoritet 
av texterna ingår som delar i en och samma diskussion. De finns tillsammans representerade i inte 
mindre än 30 artiklar spridda över hela den studerade perioden. Detta tema präglas starkt av 
förhoppningar och hotbilder som knyts till genteknikens påverkan på miljön och på människans hälsa 
då den tillämpas inom livsmedelsproduktionen. Dels tvistas det i artiklarna om huruvida produktion 
eller förtäring av genförändrad mat innebär risker för miljö och hälsa eller inte och vilka risker det i 
sådana fall handlar om. Dessutom ses genmodifierad mat av vissa som en risk för miljön eller hälsan 
medan den av andra snarare framställs som en möjlighet till förbättring av desamma. Återigen är 
bilden som framträder splittrad och präglad av konflikt snarare än konsensus. 
 
6.3.1 Vad behöver bevisas innan genförändrade livsmedel kan anses säkra? 
Nedan följer ett exempel på hur diskussionen kring den genförändrade matens inverkan på miljön och 
hälsan ter sig. "Bevis" är uppenbarligen något som anses centralt i de båda citaten. När det gäller 
huruvida det viktiga för att kunna avgöra om genförändrade livsmedel kan anses säkra är att ha bevis 
för detta eller att det inte finns bevis för detta skiljer sig meningarna åt i Dagens Nyheters 
framställning. Citaten nedan gäller den genförändrade maten i förhållande till människans hälsa och är 
hämtade från två olika nyhetsartiklar:  
 
"Det finns inga bevis för att genmodifierade livsmedel är farliga att äta."136 
 
"Det finns inte ett enda genmanipulerat livsmedel där man har bevis för att det inte medför några 
hälsorisker."137  
 
I det första citatet är det journalisten själv som fäller yttrandet i form av ett slags konstaterande i slutet 
av en artikel. Artikeln behandlar frågan om hur stor oavsiktlig inblandning av genförändrade 
organismer som skall tillåtas i en produkt, i detta fall majschips, utan att denna skall behöva märkas. 
OLW, Estrella och Nordfalks mer tillåtande åsikter i frågan ställs i artikeln mot Svenska 
Naturskyddsföreningens restriktivare syn. Genom sitt slutliga konstaterande kan journalisten tyckas 
lämna sin rapporterande roll för att istället stödja ovan nämnda företags linje, nämligen att det då det 
inte finns några bevis för att genmodifierade livsmedel är farliga att äta heller inte gör så mycket att ett 
livsmedel innehåller rester av GMO upp till 1% utan att behöva märkas. I texten används citatet 
därmed som ett argument för att genförändrade livsmedel är säkra att äta. Det andra citatet är hämtat 
från en artikel som handlar om hur en amerikansk advokat anklagar den amerikanska 
livsmedelsmyndigheten för att inte ta hänsyn till potentiella hälsorisker med genförändrad mat och 
citatet används i denna artikel av advokaten som ett argument för varför livsmedelsmyndigheten borde 
gå försiktigare fram.  
 
Tillsammans ger citaten uttryck för att det varken finns bevis för att genförändrade livsmedel är farliga 
att äta eller för att de inte är farliga att äta. De rymmer två olika uppfattningar när det gäller vad som 
egentligen behöver bevisas innan genförändrade livsmedel kan anses säkra. Det första citatet och 
liknande formuleringar som framträder i andra delar av materialet används som visats i regel som 
argument för att genförändrade livsmedel är säkra att äta. Bakom detta argument står ofta företag som 
använder sig av genteknik138, ledarskribenter139 och vissa forskare140 samt också journalister vilka på 

                                                 
136 DN 000929, Opitz, C. "Genändrade majschips måste märkas." Avdelning: Inland 
137 DN 000524a, Andersson, F. ""Faran med genmat förtigs" Advokat varnar för faror. Amerikanska livsmedelsverket 
anmäls." Avdelning: Inland 
138 Se t ex DN 010310c, Carlbom, B. "Genteknik/del 5: Studie om risker tolkas olika." Avdelning: Inland 
139 Se t ex DN 030718, Fagerström, T. "Kolumn/Torbjörn Fagerström: När demoner tar över." Avdelning: Ledare 
140 Se t ex DN 010911, Apel, A. & Prakash, C S. "DN debatt: Amerikansk forskare på besök i Sverige: "Genmat säkrare än 
vatten."" Avdelning: Debatt 
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nyhetsplats framställer detta som självklar fakta.141 Det andra citatet och formuleringar som liknar 
detta används däremot som argument för att genförändrad mat inte kan anses säker att äta. Detta 
argument används i huvudsak av allmänheten142, miljöorganisationer143 och endel forskare.144 
Sammantaget är formuleringar som liknar det första citatet oftare förekommande i tidningens 
framställning. 
 
6.3.2 Ovissheten ställs mot säkerheten 
Hänsyftningar på ovissheten är något som är återkommande i diskussionen kring den genförändrade 
matens påverkan på miljön och människans hälsa. Denna ovisshet framställs vidare ge upphov till oro. 
Av i huvudsak miljöorganisationer, konsumentorganisationer och allmänheten används den ofta som 
en anledning att vänta med genteknikens tillämpning inom livsmedelsområdet tills dess säkerhet 
garanterats. Nedan uttrycker en läsare genom en insändare att den genförändrade matens konsekvenser 
för miljön är ovissa vilket läsaren ser som oroande: 
 
"I Skottland har man [genom användning av genteknik] fått fram en lax, som växer två till tre gånger 
snabbare än normalt. Vad händer om laxarna fortplantar sig med vilda laxar? Ingen kan garantera 
att de genmodifierades gener inte sprider sig till omgivningen."145 
 
Vidare ger en miljöorganisation uttryck för samma oro i en nyhetsartikel: 
 
"Det finns en risk att gentekniken skadar miljön på ett sätt som vi inte känner till […] Det kan ta 
generationer innan vi ser effekterna."146 
 
Mot uttrycken för ovisshet och oro ställs de resonemang som helt utesluter diskussionen om de 
genförändrade livsmedlens eventuella negativa effekter. Här tas det snarare för givet att dessa inte 
innebär någon risk för vare sig miljön eller människans hälsa och uppmärksamheten riktas istället mot 
hur gentekniken kan förbättra vår hälsa och vara en viktig komponent i arbetet för ett jordbruk med 
mindre negativ miljöpåverkan. Den enda oro detta perspektiv låter träda i dagen är därför farhågan att 
den möjlighet som genteknikens tillämpning inom livsmedelsområdet erbjuder inte skall tas tillvara 
och att vi därmed skall gå miste om alla de fördelar den erbjuder i form av mer näringsriktig mat och 
ett mindre miljöpåverkande jordbruk. Denna farhåga uttrycks här av Torbjörn Fagerström i en spalt på 
ledarsidan: 
 
"Vi står inför en uppenbar risk att barn kastas ut med badvattnet - mången GMO innebär faktiskt 
bättre mat och/eller miljövinster."147 
 
Isobel Hadley-Kamptz är medarbetare på ledarredaktionen och framför likt Fagerström sin tilltro till 
den genförändrade maten på ledarplats: 
 
"Grödor som [genom genteknik] är resistenta mot vissa skadeinsekter gör att bönderna slipper 
använda så mycket bekämpningsmedel, till gagn för både miljön och deras egen hälsa."148 
 
Att diskussionen om de genförändrade livsmedlens eventuella negativa effekter utesluts i ovanstående 
resonemang kan bottna i tron på att det inte finns några gränser för vilka tekniker forskare kan 
utveckla i framtiden. Eventuella hot mot hälsa eller miljö blir orelevanta frågor i sammanhanget 

                                                 
141 Se t ex DN 010310a, Bäck, M. "Genteknik/del 5: Snart klart för gengrödor i Sverige." Avdelning: Inland  
142 Se t ex DN 021210, Litzen, A M. "Bojkotta genförändrade livsmedel." Avdelning: Insändare 
143 Se t ex DN 010923, Svenberg, P. "DN debatt/repliken: "Cyniskt påstå att genmat är bra för u-länderna."" Avdelning: 
Debatt 
144 Se tex DN 010310c, Carlbom, B. "Genteknik/del 5: Studie om risker tolkas olika." Avdelning: Inland  
145 DN 000409, Ros, E. "Läsarnas DN: Protestera mot genmodifieringen." Avdelning: Konsument/Mat 
146 DN 010310d, Leijonhufvud, G. "Genteknik/del 5: Kina förbjuder odling av genändrat ris." Avdelning: Inland  
147 DN 000604, Fagerström, T. "Kolumn/Torbjörn Fagerström: Om raps och rybs, GMO, gmo, GBMM." Avdelning: Ledare 
148 DN 010712, Hadley-Kamptz, I. "Signerat/Isobel Hadley-Kamptz. Världen kan bättre/Del 1: Svält eller genmat." 
Avdelning: Ledare 
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eftersom forskarna förutsätts lösa dessa problem om de skulle uppstå. Denna tanke är om inte annat 
något som Per Helgesson framför i en krönika: 
 
"Den viktigaste frågan är inte den nya [gen] teknikens eventuella hot mot vår miljö - där kommer 
forskningen att hitta metoder att komma till rätta med problemet."149 
 
6.3.3 Symboler för förhoppningar och hotbilder 
"Superogräset" och "Monarkfjärilen" har i Dagens Nyheter kommit att fungera som symboler för det 
miljöhot genteknikens tillämpning inom livsmedelsproduktionen ger upphov till. Genom att inneha 
symbolvärde har dessa begrepp blivit argument i sig och har också flitigt använts som detta i 
argumentationen mot produktion och konsumtion av genförändrade livsmedel. När man pratar om 
superogräset handlar det om risken för att växter som med hjälp av gentekniken gjorts resistenta mot 
ogräsmedel skall sprida resistensen till ogräs som därmed kan utvecklas till "superogräs" omöjliga att 
få bukt med.150 När Monarkfjärilen förs på tal handlar det vidare om att även andra djur än 
skadeinsekter drabbas av grödor med inbyggt bekämpningsmedel vilket Monarkfjärilen är ett 
uppmärksammat exempel på.151 Den amerikanske journalisten Michael Pollan har givit ut artiklar och 
böcker på temat GMO och intervjuas på kultursidorna där han använder ovanstående symboler i sin 
argumentation: 
 
"Vi vet att det finns risker med genmanipulerade växter. Vi vet att Monarkfjärilen tagit skada, att 
gener från GMO-växter har "parat" sig med normala växter och skapat nya ogräs. Vi vet att det finns 
risk för en framtida biologisk miljöförstöring."152  
 
"Det gyllene riset" har i sin tur fungerat som en tydlig symbol för förhoppningar knutna till 
genteknikens möjligheter att producera livsmedel positiva ur hälsosynpunkt och således använts i 
argumentationen för produktion och konsumtion av genförändrade livsmedel. De amerikanska 
forskarna C S Prakash och Andrew Apel lovordar i en debattartikel genteknikens möjligheter och 
använder i sin argumentation det gyllene riset som symbol för dessa: 
 
"Genom ny [genteknisk] forskning kan grödor bli ännu mer näringsriktiga, vilket succén med "det 
gyllene riset" - som stärktes med näringsämnet provitamin A - redan har visat."153  
 
6.3.4 Experter och motexperter 
Som jag hävdade i inledningsavsnittet kan gentekniken sägas karaktäriseras av ett stort 
forskningsberoende. Att forskarna har en viktig uppgift när det gäller att definiera vilka förhoppningar 
och hotbilder som kan knytas till gentekniska tillämpningar inom livsmedelsproduktionen blir också 
tydligt i materialet. Många av de röster som framträder i samband med temat miljön och hälsan väljer 
nämligen att styrka sin framställning genom att referera till att det är forskarna som dragit de slutsatser 
man grundar sin argumentation på. Inte sällan görs tillägget att de flesta forskare är överens i frågan 
och att den därför inte är något att tvista om. Problematiskt blir det dock när röster som ger uttryck för 
mycket skilda åsikter hävdar att de egna tankar stämmer överens med vad de flesta forskare menar är 
riktigt. Exempel på detta ges nedan: 
 
"Det finns inga vetenskapligt hållbara belägg för att mat som innehåller GMO skulle vara farliga för 
hälsan. Tvärtom säger forskningen hittills att gentekniskt förändrade grödor kan vara till fördel för 
hälsan."154 
 

                                                 
149 DN 021119, Helgesson, P. "Krönika/Per Helgesson: Funktionell mat spås god framtid." Avdelning: Ekonomi 
150 Se t ex DN 021021, Kirsebom, L. "Ogräs "smittat" av genförändring." Avdelning: Inland 
151 Se t ex DN 030713b, Bojs, K. & Carlsson, L. "Genförändrade grödor kan slå ut andra växter." Avdelning: Inland 
152 DN 000104, Schueler, K. "Den farliga potatisen? Michael Pollan. Den amerikanske journalisten väcker debatt i USA 
genom att ifrågasätta genförändrad potatis." Avdelning: Kultur 
153 DN 010911, Apel, A. & Prakash, C S. "DN debatt: Amerikansk forskare på besök i Sverige: "Genmat säkrare än vatten."" 
Avdelning: Debatt 
154 DN 030713b, Bojs, K. & Carlsson, L. "Genförändrade grödor kan slå ut andra växter." Avdelning: Inland 
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I detta citat framställs det som att alla forskare hittills kommit fram till samma resultat, detta genom att 
begreppet "forskningen" används istället för att några specifika forskare som kommit fram till detta 
resultat benämns. Utrymmet för alternativa tolkningar blir i stort sett obefintligt eftersom författarna 
formulerar sig med hög grad av säkerhet och indirekt hävdar att någon annan tolkning vore 
vetenskapligt ohållbar. Då citatet återfinns i en nyhetsartikel som gör anspråk på att reda ut fråge-
tecknen kring risker och fördelar med GMO och författarna Karin Bojs och Lena Carlsson intar en 
folkbildande roll ger det som här sägs lätt intrycket av att vara fakta, något man som läsare skall lära 
sig. Samtidigt uttrycks på andra håll att det finns forskare som hävdar det motsatta. I en insändare 
framför en läsare följande: 
 
"Riskerna är stora för att [i och med gentekniken] gå in i en ny galna ko-sjukesituation enligt forskare 
i Storbritannien. En forskare i Skottland slog för flera år sedan larm om farorna med genförändrad 
mat. Han hade forskat på råttor som matats med genförändrad potatis och funnit att de fått sitt 
immunförsvar skadat. Deras hjärnor och andra inre organ krympte […] Tjugo forskare från olika 
länder har gått igenom hans forskningsresultat och inte funnit något anmärkningsvärt och anser att 
genförändrad mat inte kan anses tillförlitlig"155 
 
Denne skribent hänvisar först till forskare i Storbritannien, sedan till en skotsk forskare och slutligen 
till tjugo forskare spridda över världen som alla trycker på hälsoriskerna med genförändrad mat. 
Genom dessa forskares slutsatser finner insändarskribenten stöd för den argumentation som förs i 
resten av insändaren. I detta fall uttrycks till skillnad från ovan inte att alla forskare hittills skulle 
kommit fram till samma resultat men likväl menar denne författare att det är rimligt att tro att dessa 
forskare levererar vad som kan bedömas som sanningen. 
 
Inte heller de forskare som i tidningen själva får ge uttryck för hur de ser på den genförändrade matens 
inverkan på miljön och hälsan är helt överens även om en klar majoritet av dem som får framträda av-
dramatiserar riskerna och hävdar att den genförändrade maten kan anses säker. I en debattartikel för de 
amerikanska forskarna C S Prakash och Andrew Apel fram sina åsikter om den genförändrade matens 
förhållande till miljö och hälsa. Med hög grad av modalitet och ett resonemang som verkar syfta till att 
avdramatisera driver de i denna debattartikel linjen att genteknisk tillämpning inom livsmedels-
produktionen kan förbättra vår hälsa och minska negativ miljöpåverkan. Citatet visar på att också 
forskarna själva refererar till att de flesta forskare tycker som de själva för att ge stöd åt sina argument: 
 
"Samstämmigheten bland forskare är stor att genmodifiering är ett säkert sätt att förbättra vår 
matproduktion […] Allting pekar på att genetiskt modifierade växter är mer miljövänliga och ger en 
mer näringsriktig mat [än konventionella växter] […] Dessa produkter är mindre farliga än trappor, 
cyklar och läkemedel. De är till och med säkrare än vatten."156 
 
Ba-Rong Lu är forskare vid institutionen för biologisk mångfald vid kinesiska Fudanuniversitetet i 
Shanghai och får i en nyhetsartikel explicit komma till tals genom att bli citerad. Den bild av gen-
teknik och säkerhet som Ba-Rong Lu ger uttryck för skiljer sig från de ovan citerade amerikanska 
forskarnas bild. I artikeln kallar Ba-Rong Lu frågorna om biosäkerhet för "den flaskhals som hindrar 
utveckling och ökad användning av genändrade grödor"157 och menar vidare att "det behövs mycket 
mer forskning kring konsekvenserna av genflödena."158 
 
Ovanstående citat indikerar att det ännu förs en kamp inom diskursen när det gäller hur förhållandet 
mellan genförändrad mat, miljö och hälsa skall definieras även om det sammantagna intrycket är att 
kampen domineras av dem som hävdar den genförändrade matens ofarlighet för miljön och hälsan. 
Hur som helst är det en bild präglad av motsägelser och osäkerhet som når läsaren, en bild som 
förmedlar att det råder oenighet bland forskare när det gäller vilka konsekvenser gentekniken kan 
                                                 
155 DN 000409, Ros, E. "Läsarnas DN: Protestera mot genmodifieringen." Avdelning: Konsument/Mat 
156 DN 010911, Apel, A. & Prakash, C S. "DN debatt: Amerikansk forskare på besök i Sverige: "Genmat säkrare än vatten."" 
Avdelning: Debatt  
157 DN 021021, Kirsebom, L. "Ogräs "smittat" av genförändring." Avdelning: Inland 
158 Ibid 
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tänkas föra med sig. Denna oenighet kan i sin tur tänkas leda till att forskarna som grupp får mindre 
status i läsarnas ögon.                                                                                                                                                           
6.4 Producenten och konsumenten 
I 23 av studiens artiklar återfinns diskussioner med kopplingar till producenten och konsumenten av 
den genförändrade maten. Producenten och konsumenten har därför kommit att betraktas som ett 
tema. Artiklar som behandlar detta tema finns spridda över hela den studerade tidsperioden men har en 
klart synlig topp under år 2001 då 11 av artiklarna är publicerade. Denna uppgång beror troligen på att 
en för temat central händelse, vilken jag kommer att redogöra för nedan, inträffade under detta år och 
medverkade till att skapa diskussion kring temat. När detta tema står i fokus kretsar diskussionen kring 
relationen mellan de som producerar och står för utbudet av den genförändrade maten, nämligen 
genteknikindustrin och de som efterfrågar eller förväntas efterfråga denna mat, nämligen konsumenter 
av olika slag. Olika perspektiv på relationen mellan dessa parter framställs i tidningen men något som 
nästan alltid finns med som ett mer eller mindre närvarande element i framställningen är makten över 
maten, det handlar om styrkeförhållandet mellan producenter och konsumenter. 
 
6.4.1 Den genförändrade maten och världssvälten 
2001 års upplaga av FN-organet UNDP:s rapport synes vara den händelse som gett upphov till att 
många artiklar skrevs kring temat producenterna och konsumenterna år 2001. Denna rapport 
presenterar bl. a UNDP:s analys av vad genteknik kan betyda för fattigdomsbekämpningen och med 
formuleringar som "Bioteknik erbjuder en väg där andra metoder har misslyckats."159 Och 
"Biotekniken är det enda eller det bästa verktyget i svårodlade områden, där mer än hälften av 
världens fattigaste människor bor."160 framställs denna rapport i Dagens Nyheter genomgående som 
"den mest teknikvänliga som FN-organet någonsin har gjort."161 Reaktionerna blir starka och negativt 
inställda röster kämpar mot de som ställer sig positivt till rapportens budskap.  
 
De senares föreställning framställs vara den att genförändrad mat kan bli ett viktigt verktyg i kampen 
för att rädda världssvälten, här framställs befolkningen i fattiga länder som en potentiell 
storkonsument av genförändrade livsmedel. De som yttrar sig med denna positiva inställning i frågan 
är mestadels ledarskribenter, forskare och vissa journalister. De får dock inte stå oemotsagda. Något 
mindre utrymme i tidningen får emellertid de röster som höjs mot detta sätt att resonera kring 
genteknikens revolutionära potential när det gäller att säkra världens livsmedelsförsörjning. Då dessa 
röster i hög grad tillhör konsumentföreningar, miljöorganisationer och allmänheten manifesteras 
återigen den polarisering mellan grupper som framträtt även inom föregående teman.  
 
Isobel Hadley-Kamptz är medarbetare på DN:s ledarredaktion. I nedanstående citat hämtat från en 
ledarartikel för hon fram sin syn på vilka som, om de inte redan har gjort det, borde efterfråga den 
genförändrade maten. Hadley-Kamptz definierar här, likt flera andra som driver samma linje i frågan, 
möjliga konsumenter av den genförändrade maten. Det framgår dock inte huruvida de "fattiga 
människor" som utpekas som potentiella konsumenter själva efterfrågar genförändrad mat eller inte. 
Då denna grupp aldrig själv får möjlighet att komma till tals för att kommentera det som sägs blir detta 
istället något som förutsätts i den här artikeln liksom i de flesta andra. En anledning till att denna 
grupp inte kommer till tals kan naturligtvis vara av rent teknisk karaktär men det känns ändå som en 
intressant aspekt att lyfta fram eftersom många av de röster som framträder i tidningen trots detta 
verkar "veta" vad den omtalade gruppen anser och behöver. Hadley-Kamptz ger uttryck för fattiga 
människors behov och genteknikens möjligheter på följande vis: 
 
"Många av världens allra fattigaste bor i områden som är svårodlade. Grödor som är utvecklade för 
att tåla extrem väderlek, som torka och svåra regnoväder, kan bokstavligen rädda livet på miljontals 
människor."162  

                                                 
159 DN 010711, Bojs, K. "Gengröda hopp för fattiga." Avdelning: Utland 
160 Ibid 
161 Ibid 
162 DN 010712, Hadley-Kamptz, I. "Signerat/Isobel Hadley-Kamptz. Världen kan bättre/Del 1: Svält eller genmat." 
Avdelning: Ledare 
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Vidare fortsätter Hadley-Kamptz:  
 
"Genmaten är inte, vilket UNDP också konstaterar, det hot som vissa målat upp. Den är ett steg mot 
en ännu bättre värld."163 
 
Genom att referera till att de egna argumenten ligger i linje med vad ett FN-organ kommit fram till är 
det troligt att argumentationen i föreliggande ledare erhåller ökad trovärdighet i läsarens ögon. I citatet 
positionerar sig Hadley-Kamptz genom att placera UNDP på sin sida för att sedan ställa deras 
gemensamma föreställningar emot "vissa" som anses ha målat upp en hotbild av den genförändrade 
maten. Detta utan att definiera vilka som åsyftas när hon talar om "vissa". Tidigare i samma 
ledarartikel framkommer dock irritation över "Västerländska miljögrupper" vilka anses försöka 
"stänga vägen för hungrande" genom att motsätta sig genförändrade livsmedel, något som indikerar att 
det i citatet ovan är dessa västerländska miljögrupper som avses.  
 
Även Christer Jansson som är professor i molekylär cellbiologi vid institutionen för växtbiologi på 
Sveriges lantbruksuniversitet menar i en nyhetsartikel att den genförändrade maten har "en enorm 
potential för den framtida globala försörjningen."164 Han knyter stora förhoppningar till den betydelse 
han tror att den genförändrade maten kan få för fattiga länder i framtiden då han i det följande för fram 
att det kan handla om liv eller död: "Där [i u-länderna] kan frågan om GMO-tekniken handla om 
skillnaden mellan att ha något att skörda och att svälta."165  
 
Helt annorlunda ter sig den bild som Sveriges konsumenter i samverkan, SKIS, förmedlar. I en 
nyhetsartikel framför de sitt missnöje med den rapport som UNDP producerat och intar en position där 
avstånd tas ifrån UNDP som annars ofta ses som en traditionell auktoritet man litar på: "Vi trodde inte 
att ett FN-organ som UNDP skulle ta till sådana billiga argument som att "rädda världssvälten""166 
säger Bengt Ingerstam, ordförande i SKIS, och menar vidare att "Det liknar mer att rädda de 
transnationella kommersiella intressena på konsumenternas och böndernas bekostnad."167 I samma 
artikel för SKIS fram att organisationen genom sina kontakter med den internationella 
konsumentrörelsen Consumers International "vet" att oron över gentekniken är ännu större i u-
länderna än i västvärlden: "I fattiga länder har konsumenterna och bönderna betydligt mer att förlora 
om maten visar sig farlig eller om skördarna slår fel eller om makten över utsädet blir några 
transnationella företags."168 I denna framställning uttrycks oro över att det är de som står för utbudet, 
genteknikföretagen, som genom sin makt över utsädet i stort sett kan tvinga på människor den 
genförändrade maten trots att det inte finns någon efterfrågan utan snarare skepsis mot denna bland 
konsumenter och bönder i fattiga länder. Förhållandet mellan producenter och konsumenter framställs 
vara ojämlik då producenterna ses stå i en position där det är troligt att de genom sitt snöda 
vinstintresse kan komma att utnyttja konsumenterna. Producenterna framställs således som ett hot mot 
konsumenterna vilka i sin tur betraktas som offer. Denna artikel är den enda där det direkt reflekteras 
över vad "fattiga människor i u-länder" faktiskt anser istället för att detta, som i andra artiklar, helt 
enkelt förutsätts i avsaknad av någon referens till hur denna grupp uttalat sig i frågan. Samtidigt 
kommer inte heller här denna grupp till tals direkt i artikeln utan SKIS anser sig genom sina kontakter 
veta hur gruppen ser på frågan. 

                                                 
163 DN 010712, Hadley-Kamptz, I. "Signerat/Isobel Hadley-Kamptz. Världen kan bättre/Del 1: Svält eller genmat." 
Avdelning: Ledare 
164 DN 011211b, Helgesson, P. "Genförändrad mat: Naturplast på framtidens åkrar." Avdelning: Ekonomi 
165 Ibid 
166 DN 010716, Bengtson, E M. "FN-rapport om gengrödor kritiseras." Avdelning: Torsdag 
167 Ibid 
168 Ibid 
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Carl Schlyter, ledamot av miljöpatiets partistyrelse driver samma linje som SKIS då han framför sin 
syn i en debattartikel: 
 
"Vill man lösa problemen med svält är det rättvis handel, solidarisk utvecklingspolitik och fred som 
behövs. Redan idag producerar jorden mer mat än vad som behövs, men den förstörs i dåliga lager 
och krig eller exporteras som djurfoder till väst. Samtidigt som västvärldens befolkning dör av för 
mycket mat så dör andra av svält, det är solidariteten det är fel på inte generna."169  
 
Polemik uppstår då ena parten anser att gentekniken erbjuder lösningar på befintliga problem medan 
den andra parten snarare menar att den skapar problem i sig och inte heller är rätta metoden att lösa de 
befintliga problemen. Dessa olika ställningstaganden tycks bottna i olika grundläggande uppfattningar 
när det gäller svältens orsaker, nämligen huruvida det handlar om brist på livsmedel eller brister i 
fördelningen av livsmedel och andra resurser. Beroende på hur man ställer sig i den frågan förespråkas 
också olika lösningar. I ena fallet hamnar fokus på hur grödornas gener kan förändras för att anpassas 
till olika förhållanden och i det andra fokuseras istället de sociala sammanhang där dessa grödor ingår. 
Som framkom genom analysen av temat miljön och hälsan framställs dessa parter också ha olika 
uppfattningar om huruvida den genförändrade maten över huvud taget innebär risker eller inte vilket 
också det troligen kan spela in i vilken potential man anser att gentekniken har när det gäller frågan 
om den globala livsmedelsförsörjningen. 
 
6.4.2 Kritiken av producenternas dolda praktik 
I Dagens Nyheters framställning framkommer att många konsumentföreningar, miljöorganisationer 
och representanter från allmänheten, likt SKIS i nedanstående citat från en nyhetsartikel, menar att 
"utvecklingen av genändrad mat till stor del sker i smyg."170 Produktionen av den genförändrade 
maten ses ofta som en dold praktik som måste fram i ljuset eftersom det som är osynligt också anses 
skrämmande. I en insändare uttrycker en läsare att hon som konsument inte känner tillit till den 
genförändrade maten och dess producenter på grund av "den hemligstämpling som förekommer hos 
bioteknikföretag."171 En annan insändarskribent menar att hon tycker ogenomskinligheten gör att "det 
finns stora möjligheter för livsmedelsindustrin att manipulera den svenske konsumenten."172 Citatet 
indikerar att konsumenten genom att inte tillåtas full insyn i producentens verksamhet hamnar i ett 
maktmässigt underläge där risk finns att bli bedragen vilket uppfattas som skrämmande. Att 
genteknikindustrin måste öppnas upp för större insyn är något som ingen egentligen tycks motsätta 
sig, utan som alla parter från allmänheten till forskarna verkar kunna enas om även om de uttrycker det 
på olika sätt och trycker mer eller minde hårt på vikten av detta. Forskarna ser t ex ett problem i att 
företagen som äger rättigheterna till en GMO inte alltid låter dem göra studier kring den och att dessa 
företag också innehar mycket viktig information som inte alltid publiceras.173  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
169 DN 010916, Schlyter, C. "DN debatt/repliken: "Ingen har sett torsk para sig med en tomat."" Avdelning: Debatt 
170 DN 030315, Lorentzon, A. "Konsumenter världen över vädjar till snabbmatskedja." Avdelning: Konsument/Mat 
171 DN 000409, Ros, E. "Läsarnas DN: Protestera mot genmodifieringen." Avdelning: Konsument/Mat 
172 DN 021210, Litzen, A M. "Bojkotta genförändrade livsmedel." Avdelning: Insändare 
173 Se t ex DN 021021, Kirsebom, L. "Ogräs "smittat" av genförändring." Avdelning: Inland & DN 010310c, Carlbom, B. 
"Genteknik/del 5: Studie om risker tolkas olika." Avdelning: Inland 
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7. Avslutande diskussion 
Så här i slutet av uppsatsen är det dags att vända tillbaka till syftet med studien. Detta har varit att 
analysera och kritiskt granska hur frågan om den genförändrade maten framställs och kommuniceras i 
Dagens Nyheter i vår närtid, närmare bestämt från och med januari 2000 till och med april 2004. 
Genom denna analys var intentionen vidare att synliggöra och problematisera den diskurs på området 
som DN medverkat till att producera och reproducera. För att fullgöra den uppgift jag åtagit mig vill 
jag i den avslutande diskussionen så lyfta upp några av de resultat som genom analysen framträtt som 
centrala till vidare diskussion. Genom att sätta resultaten i ett större samhälleligt perspektiv och 
relatera dem till annan forskning på området vill jag täcka in den mer problematiserande delen av 
syftet och även visa på vad resultaten från denna studie kan säga i ett mer generellt perspektiv.  
 
7.1 Den polariserade bilden 
Något som genom analysen blivit tydligt är tendensen att frågan om den genförändrade maten i 
Dagens Nyheter framställs som polariserad och präglad av konflikt snarare än konsensus. Gång på 
gång målas konfliktlinjer upp och på var sida om dessa förs en argumentation för ett visst 
förhållningssätt till den genförändrade maten. Polariseringen sker på olika nivåer, t ex mellan aktörer 
på en mer övergripande nivå som då USA och EU ställs emot varandra i anknytning till lagen som 
tema eller på en mer specifik nivå som då företag tillverkande majschips och Svenska 
naturskyddsföreningen får representera motstående ståndpunkter i anknytning till temat miljön och 
hälsan.  
 
Att positionera sig eller bli positionerad för eller emot tillämpningen av genteknik inom 
livsmedelsproduktionen är vanligare förekommande än att diskussioner förs kring att olika 
tillämpningar kan vara bättre eller sämre och det blir således en relativt svart-vit bild som framträder. 
Även i Wibecks mediestudie från 1990-talet har denna tendens varit tydlig.174 Med referens till Tannen 
(1999)175 hävdar Wibeck att detta faktum inte är något unikt för hur frågan om den genförändrade 
maten framställs i medierna. En strävan efter att positionera och polemisera olika åsikter mot varandra 
anses snarare kunna betraktas som karaktäristiskt för hur västvärldens medier i allmänhet framställer 
olika frågor och kan alltså sägas tillhöra medias logik i stort.176 Journalisten eller artikelförfattaren kan 
tänkas ha en viktig roll när det gäller denna framställning då denne många gånger besitter makten att 
välja på vilket sätt olika aktörer och åsikter skall skildras, t ex om aktörerna som i detta fall 
huvudsakligen skall ställas mot varandra utifrån huruvida de är positiva eller negativa till 
genförändrad mat, eller om de istället skall framställas på något annat sätt. Med tanke på medias 
centrala roll i det offentliga samtalet kan Dagens Nyheters framställning av frågan om den 
genförändrade maten även tänkas få konsekvensen att den allmänna diskussionen kring detta ämne blir 
väl svart-vit och torftig. Enligt min mening skulle en upplösning av den stereotypa dikotomin som 
gestaltas i DN vara önskvärd. Istället skulle en mer nyanserad och reflekterad hantering av frågan om 
den genförändrade maten i svensk dagspress kunna ge diskussionen en välbehövlig skjuts framåt. 
Pressen skulle då kunna medverka till att öppna upp för en diskussion där det viktigaste inte är att 
hävda huruvida man är positiv eller negativ till genteknikens tillämpning inom livsmedels-
produktionen utan där det istället blir möjligt att resonera kring på vilket sätt genteknikens olika 
tillämpningar kan te sig bättre eller sämre.  
 
Frågan är emellertid också om polariseringen bara kan sägas vara förekommande i det specifika utsnitt 
av GM-diskursen som media, och i detta fall Dagens Nyheter, utgör eller om denna faktiskt kan ses 
som karaktäristisk för GM-diskursen som helhet. Wibecks studie av medietexter från 1990-talet ingår 
som en del i ett större forskningsprogram där även studier av hur genförändrade livsmedel framställs i 
diskussionsgrupper på Internet och i fokusgruppssamtal gjorts.177 Resultaten från dessa visar att den 

                                                 
174 Wibeck, 1999, s 54 
175 Tannen, D., 1999, Den grälsjuka kulturen  
176 Wibeck,  2002,  s 112 
177 För studie av diskussioner på internet se Adelswärd, V. & Skillborg, M., 2000, Samtal om genmodifierade livsmedel på 
internet och för studie av fokusgruppssamtal se Wibeck, V.,  2002, Genmat i fokus – Analyser av fokusgruppssamtal om 
genförändrade livsmedel 
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polariserande tendensen är tydlig även när det gäller de här formerna av kommunikation vilket styrker 
antagandet att detta är något som gäller för hela GM-diskursen. Dessutom är ett av Ann-Sofie Bakshis 
mest framträdande resultat från studien av det offentliga samtalet kring gentekniken i relation till 
fosterdiagnostik just att gentekniken både ses som riskfylld och möjlighetsskapande och att det i 
samtalet är vanligt att aktörer positionerar sig eller positioneras för eller emot tekniken.178 Visserligen 
har Bakshi inte studerat genförändrad mat utan fosterdiagnostik, men hennes slutsatser blir ändå 
intressanta eftersom det faktum att polariseringen ses uppträda inom flera av genteknikens 
tillämpningsområden tyder på att resultatet från föreliggande studie kan misstänkas vara gällande även 
på ett mer generellt plan, nämligen för gentekniken som ny teknik. 
 
Tillsammans indikerar mina och andras resultat således att en kamp pågår inom GM-diskursen och 
kanske när det gäller gentekniken över huvud taget. I mitt material har det varit möjligt att urskilja två 
tydliga huvudsakliga perspektiv på genförändrad mat som diskursen formuleras kring: förhoppningar 
och hotbilder. Dessa två perspektiv står emot varandra, de konkurrerar om att föra fram sina idéer. 
Kampen gäller hur diskursens ramar skall se ut, dvs. vad som skall anses vara rätt och fel, möjligt och 
omöjligt samt passande och opassande när man talar om genförändrad mat, och med tanke på andras 
resultat, kanske till och med då det talas om genteknik i allmänhet. Avsnittet nedan skall vidare 
behandla relationen mellan de ingående aktörerna och synsätten i denna kamp. 
  
7.2 Det ojämlika förhållandet mellan GM-diskursens ingående parter och synsätt 
Bilden som framställs är inte bara polariserad utan uttrycker på samma gång också ett ojämlikt 
förhållande mellan dess ingående parter och synsätt. Vissa grupper knyts till vissa ställningstaganden 
och ställs sedan mot andra grupper som får representera andra ställningstaganden. Materialet har visat 
att det ofta är samma aktörer som ständigt ställs mot varandra.  
 
På ena sidan om konfliktlinjen befinner sig ofta forskarna, genteknikföretagens språkrör och 
ledarskribenterna vilka huvudsakligen framställs vara positiva till och ha förhoppningar om 
genteknikens tillämpningar inom livsmedelsproduktionen. Dessa aktörer för således mestadels 
resonemang av avdramatiserande karaktär, där försök ständigt görs att lugna aktörer på den andra 
sidan av konfliktlinjen. Fokus ligger bl a på att genförändrade livsmedel kan vara till gagn för såväl 
hälsa som miljö och dessutom kan bli ett viktigt verktyg i kampen för att rädda världssvälten. 
Tekniken i sig proklameras vidare vara tillförlitlig, kontrollerad, snabb och effektiv.  
 
Allmänheten, miljöorganisationerna och konsumentföreningarna får däremot i huvudsak verka på 
andra sidan om konfliktlinjen och därmed representera en negativ inställning till den genförändrade 
maten där hotbilder dominerar. Dessa aktörer får på så vis personifiera oron och misstankarna kring 
tekniken. De ifrågasätter gentekniken utifrån ett etiskt perspektiv där människans rätt att genom denna 
teknik förändra djurs och växters arvsmassa betvivlas. Vidare fokuseras ovissheten kring vilka risker 
genteknikens tillämpningar inom livsmedelsproduktionen kan medföra för miljön och människans 
hälsa liksom rädslan för att den genförändrade maten utvecklas i smyg med ekonomiska intressen som 
främsta drivkraft. I total motsats till vad som hävdas av aktörerna på motstående sida av konfliktlinjen 
ses tekniken av allmänheten, miljöorganisationerna och konsumentföreningarna dessutom som osäker 
och dåligt utredd. Precis som det brukar vara finns inte heller i denna analys några regler utan 
undantag. Därför framträder i enstaka fall t ex forskare som intar en restriktivare ställning till 
gentekniken. Den övergripande tendensen är emellertid att den positionering utefter konfliktlinjen som 
visats på ovan gör sig gällande. Bilden av att vissa aktörer kan förväntas ha specifika åsikter 
reproduceras ständigt varvid dessa aktörer kan tänkas få det svårt att ta sig ur de fack de placerats i.  
 
Den första gruppen, inom vilken forskarna tillhör den mest framträdande aktören, ges stort utrymme i 
tidningen. Titlar ger dessa aktörer status och kan antas skänka extra tyngd åt textens innehåll. Hos 
läsaren kan titeln som visar att personen i fråga besitter stor kunskap på området kanske skapa 
uppfattningen att det denna aktör förmedlar är fakta, dvs att det uttalade presenterar sanningen. Att 
personer med höga positioner och titlar i Dagens Nyheters framställning framförallt knyts till ett 
                                                 
178 Bakshi, 2000 



 

  36  

positivt ställningstagande när det gäller genförändrade livsmedel synes därför resultera i att denna sida 
av konfliktlinjen får en stark position i förhållande till motstående sida. Förhållandet till den 
vetenskapliga världen karaktäriseras i nyhetsartiklarna dessutom av en okritisk inställning till 
forskarnas utsagor. Eftersom det handlar om specialkunskaper kan man tänka sig att det är svårt för 
journalister, i synnerlighet allmänjournalister att ifrågasätta och analysera. Forskarna får därmed ofta 
stå oemotsagda av journalisten och på så vis personifiera fakta, kunskap och trovärdighet. Vanligt 
förekommande är också att forskarnas röster används för att stödja det journalisten eller 
artikelförfattaren argumenterar för eller emot vilket indikerar att forskarna ses som auktoriteter. 
Ytterligare stärks denna argumentationslinje genom att dess aktörer ges tillträde till de platser i 
tidningen som tillmäts stor vikt för opinionsbildning, nämligen ledar- och debattsidor samt 
nyhetssidorna som tillhör den mest lästa avdelningen i en tidning. Att Dagens Nyheter i sig, genom 
huvudledarens ställningstagande, tydligt driver denna positiva linje kan ju också tänkas sätta prägel på 
vad som uttrycks och hur det uttrycks i resten av tidningen. Det skulle t ex kunna gälla hur urvalet av 
insändarartiklar görs, vilken ställning journalisterna intar i nyhetsartiklarna, vilka som intervjuas, vilka 
som får stå oemotsagda och vilka som ifrågasätts i artiklarna.  
 
Den andra argumentationslinjen som framställs vara negativt inställd till den genförändrade maten får 
å sin sida mindre plats. Allmänheten är den grupp som är minst synlig. Som talare begränsas 
allmänheten till att vid enstaka tillfällen få framträda på de långt mindre prestigefyllda insändarsidorna 
och synliggörs som aktör därutöver bara i mycket begränsad utsträckning, då som omtalad. 
Miljöorganisationer och konsumentföreningar får större utrymme som talare och omtalade i både 
nyhetsartiklar och på debattsidor men stöds inte av tidningens officiella ställningstagande på 
ledarsidorna och mycket sällan av forskarna vilket sammantaget kan antas leda till att det dessa aktörer 
har att säga blir mindre synligt och kanske inte får samma tyngd i en läsares ögon som uttalandena på 
konfliktlinjens motstående sida.  
 
Genom att anlägga ett överskådande perspektiv på hela materialet vill jag påstå att det är den mer 
positiva bilden av den genförändrade maten som dominerar i materialet. Jämfört med Wibecks 
mediestudie från 1990-talet synes det mediala utsnittet av GM-diskursen således ha förändrats en 
aning till att under 2000-talet bygga på en mer positiv grundsyn än tidigare. Även Mitthögskolans 
kvantitativa studie av Dagens Nyheters bevakning av gentekniken visar på att bevakningen under den 
sista fasen de studerat, nämligen år 2000-2002, ger uttryck för en betydligt mer positiv syn på 
gentekniken än vad som varit fallet under tidigare studerade perioder.179 Hänsyn måste dock tas till att 
Mitthögskolan studerat genteknikens alla tillämpningar och inte som i denna studie fokuserat på den 
genförändrade maten. Eftersom stamcellsdebatten var intensiv under 2000-talets två första år och 
denna i allmänhet anses ha haft en relativt positiv grundton kan den också ha bidragit till den 
positivare helhetsraporteringen som Mitthögskolan observerat men resultatet kan ändå ses som en 
indikation på att en förändring i rapporteringen står för dörren. Om denna förändring beror på 
tidningens ställningstagande, är ett uttryck för hur debatten kring den genförändrade maten i allmänhet 
ser ut i dag eller har att göra med både och är svårare att uttala sig om utifrån resultaten av analysen. 
Men med utgångspunkten att massmedia bidrar till att både uttrycka och medskapa de föreställningar 
som cirkulerar i samhället är det senare alternativet det mest troliga.  
 
En aktör som inte kan sägas bli placerad utefter ovan beskrivna konfliktlinje är politikerna. Politikerna 
har över huvud taget inte visat sig särskilt framträdande i materialet. Endast i ett fåtal artiklar kommer 
de till tals eller talas om och då de väl hörs representerar de skilda inställningar till den genförändrade 
maten. Det tycks således inte finnas någon politisk enighet kring hur denna fråga skall hanteras och 
den genförändrade maten tycks för tillfället heller inte vara en fråga där politikerna fungerar som en 
central aktör. Istället ligger som visats tyngdpunkten på forskarna. Möjligen skulle det i detta fall 
kunna handla om en avpolitisering, dvs att de politiska dimensionerna av frågan medvetet tvättas bort 
för att istället ge bilden av att det handlar om en teknisk och vetenskaplig fråga ämnad för experter. 
Genom ett sådant strategiskt val blir det lättare att låta bli att bemöta aktörer som inte har en rent 
vetenskaplig och teknisk syn på hur frågan om genteknikens tillämpning inom livsmedelsproduktionen 
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skall hanteras varvid dessa grupper lätt kan marginaliseras i diskussionen. För att säkert veta om detta 
är fallet i denna specifika situation krävs ytterligare undersökningar men fenomenet i sig är inget nytt 
utan har tidigare bl. a uppmärksammats av forskaren Johan Hedrén (1994) som i sin avhandling 
belyser avpolitiseringen av kontroversiella miljöfrågor.180 
 
Slutligen vill jag också passa på att uppmärksamma en aktör som det konsekvent varit tyst omkring. 
Jag syftar på media som i Dagens Nyheter överhuvudtaget inte diskuteras. Varken representanter från 
tidningen eller andra aktörer reflekterar kring medias roll i debatten om den genförändrade maten 
vilket är intressant då media, som jag inledningsvis påpekat, i studier visats ha en central roll när det 
gäller att medskapa och uttrycka de föreställningar kring genteknikens tillämpningar inom 
livsmedelsproduktionen som är i omlopp i samhället. 
 
7.3 Risk och etik, två dimensioner att ta hänsyn till  
Inom GM-diskursen finns en aspekt som i analysen flera gånger setts hamna i skuggan men som jag 
likväl tror är viktig att uppmärksamma om man vill förstå och komma vidare i hanteringen av frågan 
om genförändrad mat. Det gäller etiken. De etiska aspekterna får kämpa i GM-diskursens utkant då 
frågan om genförändrade livsmedel diskuteras. Som vi sett överskuggas de först av den väl 
underblåsta tanken om att ställa slutprodukten och inte själva tekniken i fokus och på så sätt 
koncentrera sig på vad som ses som nyttan med tekniken. Detta för att sedan även då de negativa 
sidorna av den genförändrade maten diskuteras skymmas. Denna gång av diskussionen kring de 
potentiella riskernas centrala position som vidare påvisas i nästkommande avsnitt. Även i Wibecks 
studie framgår av resultaten att etiken hamnar i skymundan.181 Någon diskussion kring vad detta kan 
få för konsekvenser för hanteringen av frågan görs emellertid inte där. Eftersom detta resultat framträtt 
så tydligt i min studie tycker jag att det är på sin plats att föra upp en diskussion kring just detta.  
 
Genom analysen har en bild framträtt av att de aktörer som i Dagens Nyheter framställs vara negativa 
till den genförändrade maten baserar sin tveksamhet på två skilda utgångspunkter. Dels handlar det om 
osäkerhet och risk men därutöver också om etiska värden. Aktörerna som ser positivt på gentekniken 
och inom det studerade utsnittet av GM-diskursen i huvudsak avdramatiserar diskussionen kring den 
genförändrade maten för att istället sätta sina förhoppningar till dess nyttoaspekter verkar dock endast 
uppfatta att motståndet beror på de eventuella riskerna gentekniken kan föra med sig. De missar helt 
den del av de negativt inställda aktörerna som grundar argumenten på etik och som kanske inte alls 
anser att teknikens eventuella nytta skulle kunna legitimera de etiska tvivelaktigheter som tekniken i 
sig utgör.  
 
Jag tror att det är viktigt att det uppmärksammas och tas hänsyn till att skepsisen mot gentekniken 
inom livsmedelsproduktionen grundas på vitt skilda argument. I annat fall är nog risken stor att olika 
aktörer, precis som framkommit i analysen av Dagens Nyheter, helt talar förbi varandra på denna 
punkt utan att förstå att deras argument bygger på mycket skilda grunder. Som en följd av detta 
missförstånd torde också risken för att beslut kommer att bygga på felaktiga förutsättningar öka och 
det blir därför troligen svårt att komma fram till en gemensam handlingsväg. Skepsisen inför 
gentekniken kan ju t ex i de fall den grundar sig på etik knappast motverkas genom teknikbaserade 
försäkringar om ofarlighet, pläderande för nyttoaspekter eller genom regleringar som i första hand 
siktar in sig på att minimera de konkreta riskerna. Problemet, att gentekniken är kontroversiell av 
etiska skäl, kvarstår ju rimligtvis ändå. Den negativa inställningen torde heller inte gå att informera 
bort i de fall den bygger på etik, något som genom analysen annars framträtt som en strategi för att 
minska den skeptiska inställningen till genförändrad mat vilken i dessa fall tros bero på 
”desinformation”.   
 
7.4 Frågan om den genförändrade maten, ett uttryck för risksamhället 
Frågan om den genförändrade maten, så som den framträder i Dagens Nyheter, kan i många avseenden 
ses som ett uttryck för vad Ulrich Beck, professor i sociolog, kallar för risksamhället eller det reflexivt 
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moderna samhället. Risksamhället eller den reflexiva moderniteten betecknas av Beck som ett 
samhälleligt utvecklingsskede vi i dag befinner oss i. Detta karaktäriseras bl a av att vi nu till skillnad 
från tidigare står inför risker, eller snarare faror, som är resultatet av mänskliga beslut och därmed kan 
ses som självförvållade. Beck hävdar att produktionen av varor och värden idag går hand i hand med 
produktionen av risker.182 Genteknikens tillämpning inom livsmedelsproduktionen diskuteras i Dagens 
Nyheter också just som något vi kan välja eller välja bort och medan vissa ser att den genererar nytta, t 
ex i form av mer näringsrik mat ser andra snarare att den genererar risker och pekar då t ex på risken 
att växter som gjorts resistenta mot ogräsmedel skall sprida resistensen till ogräs som därmed kan bli 
omöjliga att få bukt med. Eftersom vi uppenbarligen kan välja om vi vill producera denna nytta och 
dessa risker är det kanske inte så konstigt att det uppstår meningsskiljaktigheter om hur vi skall handla 
i frågan. Genteknik och andra faror i risksamhället kan jämföras med vad Beck betecknar som 
förindustriella risker. Dessa uppträdde i förindustriella högkulturer och kan exemplifieras av 
naturkatastrofer som ju inte är något man väljer eller väljer bort.183  
 
I risksamhället är farorna tydligt vetenskapsberoende eftersom de i regel är osinnliga och alltså varken 
syns, hörs eller känns.184 Även detta stämmer bra in på hur genteknikens tillämpning inom 
livsmedelsproduktionen framställs i Dagens Nyheter där forskarna får en central roll när det gäller att 
definiera riskerna och ge rekommendationer för hanteringen av frågan om den genförändrade maten. 
Samtidigt tycks vetenskapen i Dagens Nyheters framställning, liksom i Becks risksamhälle, till viss 
del undergräva sin egen auktoritet då vetenskapliga ”sanningar” ställs mot varandra genom att experter 
och motexperter börjar uppträda.185  
 
Något som ytterligare stämmer bra överens med Becks teori om risksamhället är att risksituationen 
som diskuteras upplevs vara av global karaktär och beröra oss alla oavsett social position.186 Mer 
restriktiva aktörer talar i Dagens Nyheter t ex om att man känner oro inför att konsekvenserna av den 
genförändrade maten kan sprida sig i ekosystemet och kanske inte kommer att vara synliga förrän efter 
många år, då det är för sent att vidta åtgärder. Följder i ekosystemet begränsas inte till någon avlägsen 
plats, känner inga fysiska gränser. Vidare diskuteras risken att som konsument bli lurad att äta den 
genförändrade maten mot sin vilja, också det en risk som inte känner gränser utan gäller för såväl rik 
som fattig.  
 
Samtidigt som den genförändrade maten spränger traditionella strukturer hävdar Beck att det alltid 
finns vinnare och förlorare i spelet kring de nya farorna, delvis eftersom de ger möjlighet till stora 
affärer.187 Rädslan för att profiten skall få överhand är också något som manifesteras i GM-diskursen. I 
analysen finns exempel på detta kopplat till förhållandet mellan EU och USA där EU:s lagstiftning ses 
bräcklig i förhållande till den lobbying som den amerikanska livsmedelsindustrin av ekonomiska skäl 
bedriver mot EU. Oron för att makten över utsädet skall komma att bli några få multinationella 
företags på grund av att det finns en möjlighet att göra profit på detta är ytterligare ett exempel, detta 
kopplat till tema producenten och konsumenten.  
 
7.5 Ett samhälle grundat på demokrati eller teknokrati? 
Resultatet av analysen aktualiserar i hög grad frågor kring demokrati och teknokrati (expertvälde), 
frågor som enligt vad sociologerna Lidskog, Sandstedt och Sundqvist skriver i boken Samhälle, risk 
och miljö kan sägas vara giltiga för det moderna samhället i allmänhet.188 Detta är något som inte 
uppmärksammas i Wibecks tidigare studie. Som ovan konstaterats får forskare och experter av olika 
slag stort utrymme i det studerade utsnittet av GM-diskursen där de representerar vetenskap och 
förnuft medan allmänheten är desto mindre synlig och får stå för de etiska ställningstagandena vilka 
stundtals mer eller mindre likställs med desinformation. Etik ställs med andra ord mot vetenskap och 
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allmänhet mot forskare. Jag ser det som anmärkningsvärt att det på ledarplats i Dagens Nyheter tydligt 
framgår att det är vetenskapen som bör få bedöma hur frågan om den genförändrade maten skall 
hanteras medan det snarast raljeras över vad allmänheten, miljöorganisationerna och 
konsumentrörelser har att säga i frågan och förfasas över att dessa grupper fått så pass stort inflytandet 
över debatt, politik och lagstiftning kring GMO inom EU som de fått. GM-diskursen tycks vara 
präglad av tanken att det finns en rationell vetenskap med vilken man kan övertyga en irrationell 
allmänhet. Som ovan diskuterats kan det utsnitt av GM-diskursen som studerats sägas karaktäriseras 
av att vara forskningsberoende men när forskningen som i detta fall blir något av en grundläggande 
kraft i samhället ställs vi enligt min mening inför en rad frågor när det gäller demokrati och makt. 
Frågan är vem som kan styra samhället och fatta lämpliga beslut då detta blir alltmer tekniskt 
komplicerat och vetenskapsberoende. Skall samhällets uppbyggnad kring demokratiska beslut plötsligt 
sättas åt sidan för att ge vetenskapen sista ordet? Och skall vetenskap värderas högre än etiska 
ställningstaganden?  
 
Någon som tagit sig an just dessa frågor är Mikael Stenmark som är docent i religionsfilosofi vid 
Uppsala Universitet och bl a har skrivit boken Miljöetik och miljövård där han undersöker vilken 
betydelse värderingar har för skapandet av ett miljöanpassat och hållbart samhälle. Enligt Stenmark är 
det inte ovanligt att utgå ifrån att vetenskap och teknologi utgör själva nyckeln när det gäller 
hanteringen av tekniskt avancerade frågor, vilket den genförändrade maten utgör exempel på. Han 
hävdar att orsaken kan vara att de nya farorna vi måste lära oss att hantera är osinnliga och därav 
kräver avancerade tekniska instrument för att mätas vilket gör att man tycker det verkar rimligt att 
vända sig till dem som är experter på dessa områden för att lösa problemen. Stenmark anser dock att 
även vetenskapen och tekniken har sina begränsningar. Han hävdar att vetenskapen i bästa fall kan 
säga något om vad och varför något föreligger samt vad som kan göras för att förändra dessa 
sakförhållanden. Teknologin kan i sin tur ge oss de medel vi behöver för att faktiskt kunna ändra dem. 
Vad vetenskapen och teknologin däremot inte kan säga något om är vad som bör göras. För att kunna 
avgöra detta måste värdepremisser introduceras i resonemanget. 189 Max Weber som varit verksam 
inom en rad vetenskapliga områden, t ex sociologi, ekonomi, juridik och historia, har uttryckt detta 
förhållande på följande vis: ”Science is like a map that can tell us how to get to many places but not 
where to go”.190 Det blir enligt detta resonemang ett misstag att inte ta hänsyn till både faktafrågor och 
värdefrågor i hanteringen av den genförändrade maten.  
 
Gentekniken blir således inte en angelägenhet enbart för experter, den blir inte en angelägenhet som 
kan tillåtas undandra sig politisk och demokratisk kontroll. Men inte heller vetenskapen är oviktig i 
sammanhanget, tvärtom. Kanske är det dags att slopa antingen-eller-resonemangen till förmån för ett 
både-och tänkande, en idé som ligger i linje med vad Ulrich Beck föreslår som vägen framåt i teorin 
om risksamhället och den reflexiva moderniteten. Beck betonar att det handlar om att vetenskaplig- 
och social rationalitet är tätt sammanbundna och beroende av varandra vilket innebär att vad som kan 
definieras som en risk bestäms såväl vetenskapligt som socialt.191 Därmed borde riskbegreppet, i 
motsats till hur det framställs i det studerade utsnittet av GM-diskursen, kunna inkludera såväl 
sannolikheten för att en negativ händelse skall inträffa som etiska betänkligheter och ta lika stor 
hänsyn till dem båda. Enligt Beck förutsätter risksamhället just denna ömsesidighet som endast kan 
skapas genom bred offentlig debatt som kritiskt bedömer vetenskapliga frågor. Dessa skall inte 
avgöras i slutna rum eller i avgränsade vetenskapliga sammanhang utan bör hanteras i en öppen och 
politisk beslutskultur med diskussioner och konflikter som naturliga beståndsdelar.192  
 
Än så länge präglas GM-diskursen uppenbarligen av konflikt och diskussion vilket borde vara ett 
positivt tecken ur demokratisk synpunkt. Samtidigt har vi också sett tydliga tecken på att den ena sidan 
av konfliktlinjen, med forskare, ledarskribenter och företagens språkrör i spetsen tenderar att överta 
allt mer av diskursens spelrum. Röster har dessutom höjts mot de demokratiska principerna och till 
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förmån för ett samhälle med utökad makt åt vetenskapen. Med utgångspunkt i Becks och Stenmarks 
resonemang vill jag hävda att jag tror att det vore bättre om diskursen inte fortsatte att utvecklas i 
denna teknokratiska riktning utan att såväl vetenskapen som allmänheten kan få sina röster hörda och 
tillsammans delta i hanteringen av frågan om den genförändrade maten i framtiden.  
 
7.6 GM-diskursens underliggande värden 
Som vi sett har det rått meningsskiljaktigheter kring mycket inom GM-diskursen. Det finns dock vissa 
starka gemensamma värden som står stadigt trots att det annars råder turbulens inom diskursens ramar. 
De två värden jag först kommer att ta upp har på olika sätt även uppmärksammats i Victoria Wibecks 
studie från 1990-talet193 vilket indikerar att det handlar om värderingar som kan ses som 
grundläggande och viktiga inom diskursen. De sista två värdena vilka kan ses som sammankopplade 
med varandra har däremot inte uppmärksammats i Wibecks studie men varit framträdande i denna 
analys. Jag tror att det är viktigt att observera vilka värden som utgör grunden för hur man ser på och 
följaktligen väljer att argumentera i frågan om den genförändrade maten. Detta eftersom identifiering 
av underliggande värden kan ge en indikation om vilken riktning hanteringen av frågan borde ta för att 
tillgodose det som av många anses vara av stor vikt.  
 
För det första gäller det vikten av människans rätt till valfrihet som i min analys framträtt tydligt i 
anknytning till lagen som tema men också kunnat anas i anslutning till tema producenten och 
konsumenten. Att denna värdering är så central inom diskursen skulle kunna ha att göra med att den 
genförändrade maten genom sin osinnlighet sätter valfriheten på spel och således också kan ses beröva 
människan möjligheten att styra över sitt liv vilket hon annars framställs vara van att kunna göra. 
Detta verkar uppfattas som en ny skrämmande situation. Krav på insyn i vad genteknikindustrin 
sysslar med och märkning av genförändrade varor är sådant som i stort sett får stå oemotsagt i Dagens 
Nyheters framställning vilket kan ha att göra med att en del av kontrollen skulle kunna återtas om 
dessa krav blev tillgodosedda.  
 
Oavsett om man är positivt eller negativt inställd till genteknikens tillämpning inom 
livsmedelsproduktionen har analysen också visat att argumentationen bygger på en särskild syn på 
naturen och det naturliga, nämligen att naturen är god varvid det som kan betraktas som naturligt 
följaktligen också kan anses gott och därför rättfärdigt. I anslutning till tema tekniken blir detta synsätt 
som tydligast. Både de som anser att det inte är någon skillnad mellan traditionell förädling och 
genteknik och de som tvärtom anser att gentekniken innebär något nytt i jämförelse med traditionell 
förädling grundar som visats sin argumentation på att den handlingsväg de förespråkar innebär något 
naturligt. De förra hävdar således att gentekniken bör rättfärdigas då det är något människan alltid 
sysslat med och då varje organism i naturen är genförändrad medan de senare anser att gentekniken 
bör förkastas då den innebär att man förändrar växters och djurs arvsmassa på ett sätt som inte skulle 
kunna ske av sig självt i naturen. Detta tyder på att det naturliga som något gott ligger till grund för 
GM-diskursen. Bakshi menar i sin avhandling att en argumentation byggd på beskrivningar av något 
som naturligt också kan vara en mycket effektiv retorisk strategi eftersom naturens normativa makt är 
stor.194 Huruvida hänvisningarna till naturen och det naturliga i det material jag undersökt är en följd 
av natursyn eller retorisk strategi är svårt att säga men vare sig det handlar om det ena eller det andra 
indikerar resultatet att synen på naturen och det naturliga som något gott är en föreställning som anses 
viktig av många av diskursens aktörer, annars skulle det ju varken användas som retorisk strategi eller 
framträda som ett grundläggande värde i argumentationen.  
 
Slutligen kan genomskinlighet och tillit sägas vara grundläggande värden som inom diskursen tycks 
hänga samman med varandra. I dagens samhälle kan vi inte vara insatta i och ha kunskap om allt som 
händer omkring oss. Komplexa tekniska system som gentekniken utgör ett av flera exempel på leder 
till att tillvaron blir alltmer oöverskådlig. När vi har begränsad kunskap om något tvingas vi lita på 
andra. Detta anses i det studerade utsnittet av GM-diskursen vara svårt i de fall den man blir tvungen 
att sätta sin tillit till verkar bakom stängda dörrar. På så vis blir såväl genomskinlighet som förtroende 

                                                 
193 Wibeck, 1999, s 54ff 
194 Bakshi, 2000, s 122 
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och tillit mycket viktigt. I anslutning till tema lagen hävdar t ex ett genteknikföretag vikten av att 
konsumenterna skall få förtroende för den genförändrade maten så att de skall känna sig säkra och 
vilja köpa den. Konsumenterna hävdar å sin sida att de för att kunna känna tillit inte vill att 
genteknikindustrins verksamhet pågår i slutna rum. Detta eftersom genteknikindustrin kan tänkas ha 
bakomliggande motiv, t ex av ekonomisk karaktär, som skulle kunna driva dem till att bedra 
konsumenterna. Även om konsumenten själv inte kan kontrollera att företaget agerar på det sätt de 
förväntas agera, trots full genomskinlighet, verkar öppenheten i sig ge upphov till att större tillit och 
förtroende byggs upp. Kontentan blir således att det som är dolt anses farligt och otillförlitligt medan 
det som är möjligt att se däremot anses långt mindre hotande och lättare skapar grund för tillit och 
förtroende.  
 
7.7 GM-diskursen i framtiden 
Denna studie har visat att GM-diskursen under början av 2000-talet håller på att förändras genom att 
förhoppningarna tar allt mer plats i förhållande till hotbilderna. Det vore intressant att följa 
utvecklingen av GM-diskursen in i framtiden. Kommer genteknikens tillämpning inom 
livsmedelsproduktionen snart att ha integrerats i samhället precis som de andra nya teknikerna som 
uppkommit efter andra världskriget eller kommer inslag av existentiella rubriker finnas med ännu en 
tid? Kommer diskussionen fortsätta att vara polariserad? Kommer relationen mellan risk och etik att 
förändras och vilka följder skulle det få för hanteringen av frågan om den genförändrade maten om 
etiken fick större utrymme? Kommer det i framtiden att vara demokratiska eller teknokratiska 
principer som styr hanteringen av frågan, eller kanske en blandning av dem båda?  Jag har genom 
denna c-uppsats varit inne och nosat på ett område där det verkar finnas oändligt många möjligheter 
till vidare studier. Inom ramarna för en mer omfattande undersökning skulle det vara intressant att ta 
avstamp i dessa frågeställningar. För att erhålla en helhetsbild och i större utsträckning än vad som 
varit möjligt i denna studie kunna fånga in det offentliga samtalet kring den genförändrade maten 
skulle det empiriska materialet i en sådan undersökning kunna vidgas, t ex till att omfatta 
riksdagstryck, dagspress, fackpress, populärvetenskapliga tidskrifter, intervjuer samt TV- och 
radioprogram.   
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