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Överingress 

Åsikterna om de genmodifierade grödorna går isär. Där forskaren ser en möjlighet ser skeptikern 

en risk. Många menar att gentekniken bara är en förlängning av den konventionella 

växtförädlingen, men en oro finns ändå hos svenskarna för att de genmodifierade grödorna kan 

påverka ekosystemet negativt. Biodlaren Marie Rosell tror att grödorna kan påverka människor 

och djurs hälsa och efterlyser mer forskning på området. Men inom EU går en allt mer positiv 

inställning till GMO att skymta, i dagarna godkändes den första genmodifierade grödan på tolv 

år.    
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Nyhetsartikel:  

GMO-potatis på svenska åkrar 
 

För första gången på tolv år har nu en genmodifierad gröda blivit godkänd för 

kommersiell odling i EU. Potatisen Amflora börjar odlas på svenska åkrar redan i år.  

 

Potatis odlas inte bara för att mätta våra magar. Ur potatis utvinner man även stärkelse som man 

använder för att tillverka bland annat papper, kartong och lim.  

 

Den genmodifierade potatisen Amflora är ingen matpotatis utan är framtagen att användas inom 

stärkelseindustrin. En vanlig potatis innehåller två sorters stärkelse. När man tillverkar exempelvis 

papper och klister är det enbart den ena typen av stärkelse som är intressant. Amflora har därför 

modifierats så att den endast innehåller den önskade stärkelsetypen.  

 

Ansökan om att få sorten Amflora marknadsgodkänd lämnades in redan 1996 av företaget 

Amylogene HB, som idag ingår i det tyska kemiföretaget BASF Plant Science. Att processen tagit 

så lång tid beror bland annat på att EU, på grund av oenigheter mellan medlemsländerna, under 

fem år inte tog några beslut om nya GMO-produkter.  Ansökan om Amflora fick snällt vänta tills 

omröstningarna inom EU-kommissionen år 2003 kunde återupptas.   

  

Idag odlas inga genmodifierade grödor för kommersiellt bruk i Sverige. Men då Amflora nu blivit 

godkänd kommer vi redan i år att kunna se kommersiella odlingar av genmodifierade grödor på 

svenska åkrar.   

 

Kristofer Vamling, vd på Plant Science Sweden, ett dotterbolag till BASF, berättar att man i 

Sverige endast kommer att odla fram potatisen som sättpotatis. Sättpotatisen kommer i första 

hand att säljas till Tjeckien. Där kommer Amflorapotatisen både att odlas och användas för att 

tillverka stärkelse.  

– I Tjeckien finns en mindre stärkelsefabrik där man enbart kommer att satsa på Amflora. I 

större fabriker, som de vi har i Sverige, utvinner man båda typerna av stärkelse och 

Amflorapotatisen kan då innebära ett extraarbete. Den vanliga stärkelsen skulle skapa en 

försämrad kvalitet hos stärkelsen från Amflora och tvärtom.  
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Sveriges Stärkelseproducenter har i dagsläget inga planer på att utvinna stärkelse från Amflora. 

Men frågan diskuteras inom företaget. 

– Vi måste till en början undersöka om det finns någon marknad. Idag finns många olika 

inställningar till genmodifierade grödor. Förutsättningen för att vi ska kunna använda Amflora är 

att marknaden accepterar produkten, säger Olle Wikström, som arbetar med forskning och 

utveckling på Sveriges Stärkelseproducenter.  

 

Men det är inte bara genmodifierad potatis som snart kan ses på svensk åkermark. Just nu väntar 

jordbruksföretaget Monsanto på att få en majssort som tål ogräsmedel godkänd för odling.  

– Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, har tittat på majssorten och lämnat in 

ett positivt förslag till EU-kommissionen att rösta om, säger Mattias Zetterstrand, 

bioteknikansvarig för Monsanto i Norden och Baltikum. Han tror på ett godkännande före årets 

slut.  

 

Idag odlas inte majs i någon stor utsträckning i Sverige. Men det är inget Mattias Zetterstrand ser 

som ett problem.  

– Majs har blivit en alltmer populär gröda att odla. Många lantbrukare har börjat se majs som ett 

bra foder för nötboskap.  

 

Men bland de svenska mejeriföreningarna finns en gemensam policy som kräver att svenska 

mjölkkor inte ska äta foder med GMO. Mattias Zetterstrand tror att denna policy kan komma att 

upphöra.  

– Sannolikheten är stor då genmodifierat foder i stort sett används i alla andra europeiska länder.  

 

Christian Swensson på Svensk mjölk är av en annan uppfattning.  

– Som det ser ut idag finns inget som tyder på att vi kommer att ändra oss i frågan, säger han och 

menar att man inom svensk mejerinäring värderar försiktighetsprincipen högt.  
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Faktaartikel: 

Genmodifierade grödor fortfarande en ”het” potatis  
 

Modifierade gener som hoppar till vilda släktingar eller möjligheten till bättre kontroll. 

Efter två decennier har debatten om de genmodifierade grödorna fortfarande inte nått sitt 

slut.  

 

Hos genetiskt modifierade organismer, GMO, har man ändrat i arvsmassan på ett sätt som inte 

sker naturligt som vid exempelvis parning. Tekniken används i stor utsträckning för att få fram 

tåliga grödor inom jordbruket. Egenskaper som främst önskas hos grödorna är tålighet mot 

insektsangrepp och mot ogräsmedel.  

     

I mitten av 90-talet såg de första genmodifierade grödorna dagens ljus. Idag, 15 år senare, odlas 

134 miljoner hektar genmodifierade grödor runt om i världen, vilket är 9 procent av den totala 

globala odlingsarealen. I länder som USA, Indien och Argentina är genmodifierad majs, soja och 

bomull ingen ovanlig syn. Världsledande på marknaden är det amerikanska jordbruksföretaget 

Monsanto. Bland de genetiskt modifierade sorter som idag finns på marknaden ligger företaget 

bakom cirka 90 procent.  

 I Europa har tveksamheten till gentekniken däremot varit stor. Fram till nu har endast 

majssorten MON810 varit tillåten för kommersiell odling inom EU. Men en attitydförändring till 

tekniken kan vara på väg. Till exempel godkändes nyligen den genmodifierade potatisen Amflora.  

 

I Sverige odlas ännu inga genmodifierade grödor för kommersiellt bruk. Däremot pågår ett 20-tal 

fältförsök runt om i landet. De drivs bland annat av Sveriges lantbruksuniversitet med odlingar i 

skånska Alnarp samt i Umeå, men även av privata företag som Monsanto, Plant Science Sweden 

och Syngenta vilka har sina odlingar i bland annat Kristianstad, Lomma och Vara. Främst är det 

olika raps- och potatissorter som testodlas.  

 

För att få en gröda godkänd för kommersiell odling måste först en ansökan lämnas in. I Sverige 

är det Jordbruksverket som tar hand om ansökningarna samt gör en riskbedömning. Bland annat 

utreder man om grödan kan ha någon negativ påverkan på den omgivande naturen. Om 

Jordbruksverket anser att grödan kan släppas ut på marknaden skickas ansökan vidare till 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), för ytterligare bedömning. EU-

kommissionen lägger till sist fram ett förslag till beslut för EU-länderna att rösta om.  
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För att ett beslut ska kunna fattas krävs kvalificerad majoritet, annars går ärendet vidare till 

ministerrådet. Om ministerrådet inte uppnår kvalificerad majoritet godkänns det förslag som EU-

kommissionen lagt fram.  

 

Och medan ansökningarna cirkulerar i Bryssel kokar för- och emot-sidan här hemma i Sverige.  

 

Jens Sundström, som arbetar på institutionen för växtbiologi och skogsgenetik på Sveriges 

lantbruksuniversitet, tycker att rädslan för gentekniken är obefogad.  

– Jag ser inte gentekniken som mer dramatisk än någon annan form av teknik som används inom 

växtförädling. 

 

Ett argument som ofta används mot gentekniken är risken för att genmodifierade grödor sprider 

sig till vilda arter och på så sätt påverka ekosystemet negativt. Till exempel genom att de 

konkurrerar ut de vilda arterna vilket skulle kunna leda till en minskad biologisk mångfald. Och 

studier visar att det inte är ovanligt att grödor sprider sig till vilda släktingar. Men man har kunnat 

konstatera är att grödor som inte växer i sin naturliga miljö får det tuffare att överleva. En ny 

miljö begränsar därför möjligheten för grödorna att sprida sig. Man har heller inte sett att den 

biologiska mångfalden minskat på grund av de genmodifierade grödorna.     

 

Jens Sundström tycker inte att grödor som sprider sig utanför åkrarna är något att oroa sig för.  

– Om spridning vore ett problem hade vi redan sett det hos de konventionellt växtförädlade 

grödorna. Egenskaper, som exempelvis ogräsmedelsresistens, har tagits fram genom båda 

teknikerna. En resistensgen kan alltså spridas oavsett hur man tagit fram grödan, säger han.  

 

Den största fördel som Jens Sundström ser med gentekniken är att man exakt kan veta vilken gen 

det är man arbetar med.  

– Det går lätt att spåra genen och hålla koll på hur den uppträder i naturen. På så sätt kan man 

även göra en riktig riskvärdering.    

 Något som han menar är svårare att göra hos de konventionellt odlade växterna.  

– Hos de konventionellt odlade grödorna har man oftast ingen aning om vad det är man ska titta 

efter.  

 

Det problematiska med debatten tycker han är att politikerna har avsagt sig ansvaret för 

växtförädlingen till privata företag.  
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– Företagen som idag sköter växtförädlingen har ett avkastningskrav. Risken är att de endast 

satsar på grödor som kan ge pengar tillbaka. Då företagen verkar på en internationell marknad 

minskar möjligheten att utveckla lokala sorter. Till exempel sker det idag ingen växtförädling av 

korn för norrländska förhållanden, säger Jens Sundström som därför efterlyser en ökad offentlig 

finansiering.  

– Att få sorter utvecklas kan leda till en lägre produktivitet och ett ökat kemikalieberoende inom 

jordbruket då gamla sorter till slut ofta blir känsliga för sjukdomar.  

 

Att gentekniken är lättkontrollerad tycker Peter Einarsson, ansvarig för frågor kring 

jordbrukspolitik och GMO på Ekologiska Lantbrukarna, är ett ogiltigt argument. Enligt honom 

tar möjligheten till kontroll slut så fort den flyttade genen kommer in i mottagarväxten.  

– Du vet vilken gen det är du för in, men du kan inte i förväg bestämma var 

exakt den kommer att hamna, säger han.  

 

Jens Sundström ger Peter Einarsson delvis rätt. Men han håller inte med om att gentekniken 

därför skulle vara svår att kontrollera.  

– Eftersom du vet vilken gen du arbetar med kan du alltid i efterhand välja bort de växter där 

genen hamnat fel.  

 

Peter Einarsson, som förespråkar ett ekologiskt lantbruk, tycker att gentekniken är onödig.  

– Inom ekologisk odling använder vi i inte bekämpningsmedel. Genmodifierade grödor tåliga 

mot ogräsmedel är därför helt ointressanta för oss.   

 

Peter Einarsson menar att alla grödor som man tar fram med hjälp av genteknik även går att få 

fram genom konventionell växtförädling.  

– I Europa har man exempelvis på 75 år lyckats fyrdubbla avkastningen av höstvete enbart 

genom konventionella växtförädlingsmetoder. Att använda en högre avkastning som argument 

för gentekniken håller inte. Pengarna som används till genteknik borde användas till att genom 

traditionell växtförädling hjälpa länder som inte lyckats höja sin avkastning.   

 Det problematiska som Peter Einarsson ser, och han är här inne på samma spår som Jens 

Sundström, är att det inom gentekniken är privata pengar som styr.  

– Man satsar endast på grödor där det finns pengar att tjäna, där länder i exempelvis Afrika inte är 

värda besväret, säger han och efterlyser en större satsning på exempelvis sjukdomsresistenta 

lokala grödor, som kasawa och sötpotatis. 
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– Men självklart då genom konventionell växtförädling, tillägger han.  

 

Faktaruta: 

Så fungerar det vid… 

 …genmodifiering: 

För att föra över en gen till en ny växt finns två vanliga metoder: 

Antingen använder man sig av jordbakterien Agrobacterium tumefaciens som naturligt kan föra 

in vissa av sina gener in i en växts genuppsättning. De gener som bakterien normalt överför byter 

man då ut till de gener man själv önskar.  

    Vid den andra metoden tar man hjälp av en ”genkanon” där man skjuter in en tusendels 

millimeter stora guldkorn, på vilka man klistrat det önskade DNA:t , in i växtcellen.  

…konventionell växtförädling: 

Vid traditionell växtförädling skapar man nya kombinationer av arvsmassan genom att 

korsbefrukta utvalda individer inom en art. För att få fram nya genvarianter skapar man ibland 

även slumpmässiga mutationer i växtcellen med hjälp av exempelvis strålning eller kemikalier.  

 

Källa: Jordbruksverket  
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 Nyhetsartikel: 

Svenskar skeptiska till GMO 
 

Majoriteten av svenskarna är negativt inställda till GMO. Många oroar sig för vilka 

ekologiska risker tekniken kan medföra.  

 

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) lät SKOP, hösten 2007, genomföra en 

attitydundersökning kring genteknik och livsmedel bland föreningens medlemmar. 

Undersökningen visade att 61 procent absolut eller troligen inte skulle köpa genmodifierade 

livsmedel. Hela 93 procent tyckte även att livsmedel producerade med hjälp av genteknik borde 

märkas med särskild märkning.  

 

Therese Asplund arbetade under två år i det EU-finansierade projektet ”Do European 

Consumers Buy GM Foods?”, som kartlade konsumenternas syn på genmodifierade livsmedel. I 

grupper lät hon personer med olika bakgrund samtala fritt om sina tankar kring den 

genmodifierade maten.  

– Många oroade sig för de ekologiska riskerna som gentekniken skulle kunna medföra. Till 

exempel att genmodifierat material sprider sig till växter som inte är genmodifierade. 

 

Therese Asplund berättar att grupperna även diskuterade om gentekniken kunde ses som naturlig 

eller inte. Deltagarna var överens om att det naturliga var någonting positivt.  

– De flesta tyckte att människans sätt att ändra i växters gener gjorde tekniken onaturlig och 

därför var något dåligt. Men de få som var positivt inställda menade att genteknik var en 

förlängning av vanlig växtförädling, och därför naturlig.   

 
Nils Uddenberg, etiskt sakkunnig och ledamot i Gentekniknämnden, är inne på samma spår som 

Therese Asplund. I sin bok ”Det stora sammanhanget” kommer även han fram till att de 

ekologiska riskerna oroar många.  

– Många menar att det inte är människans sak att gå in och ändra i naturen. Ett sådant agerande 

skulle kunna slå tillbaka på oss själva. Man hänvisar till tidigare ekologiska problem som uppstått 

när människan blandat sig i. Som exempelvis användandet av bekämpningsmedlet DDT under 

60-talet som sedan visade sig vara mycket farligt för både människor och djur.  
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Att gentekniken skapar mer oro än annan teknik tror Nils Uddenberg kan bero på att den 

uppfattas som att den sköts utan möjlighet till insyn.   

– Teknik som exempelvis datorer känner vi väl till. Vi kan se, känna och hantera dem. Datorerna 

finns i vår vardag och det skapar en trygghet.  
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Personporträtt: 

Marie säker på att GMO skadar bina 
 

Biodlare Marie Rosell är övertygad om att de genmodifierade grödorna utgör ett hot mot 

världens bin. Och bara tanken på att sälja honung innehållande GMO gör hennes ögon 

blanka. Varje ledig stund ägnar hon åt att hitta bevis för sina misstankar.    

 

Marie hämtar mig vid pendeltågsstationen i Bro, nordväst om Stockholm. Hon bor mitt i 

samhället men vill att vi håller intervjun hos hennes vän lantbrukaren Staffan Tesch. Det är hos 

Staffan hon främst bedriver sin biodling.  

 

Bikuporna tog hon över från Staffan för drygt fyra år sedan. Att genmodifierade grödor kunde ha 

en negativ inverkan på hennes bin hade hon då ingen aning om. Men för drygt ett år sedan 

väcktes hennes oro. Upplands biodlarkvinnor bjöd in Daphne Thuvesson, ledamot i Sveriges 

Biodlares Riksförbunds GMO-grupp, som föreläsare till det årliga mötet.  

 Daphne delade med sig av de risker som hon såg med GMO. Till exempel berättade hon att 

många grödor modifieras för att tåla ett visst bekämpningsmedel. Om man sedan under en längre 

tid använder samma bekämpningsmedel kan ogräset till slut blir resistent mot medlet. För att få 

bukt på ogräset måste man därför börja använda starkare bekämpningsmedel vilket kan leda till 

en minskad biologisk mångfald. Det skulle innebära en svår tillvaro för bina då dessa behöver en 

artrik och giftfri miljö för att må bra. Daphne berättade även att det forskas väldigt lite på 

hälsoriskerna med GMO. Men att man kunnat se att bland annat njurar, lever och fertilitet 

påverkats hos de djur som fått foder med GMO.  

 

– Man kan reagera olika på den här typen av information, med ryggmärgen eller magen, själv 

reagerade jag med hjärtat, det blev en stark fysisk reaktion. 

  I bilen på väg hem från mötet var Marie och hennes biodlarkollega Karina Karlsson 

ordentligt upprörda. 

– Det kändes ganska hopplöst, hur skulle vi, enkla biodlare kunna hindra GMO-odlingarna? 

 

Men så hittade Marie och Karina nätverket ”Hej då GMO”, en mötesplats för människor som 

arbetar för ett GMO-fritt Sverige, och insåg att de inte var ensamma. Karina såg till att ordna en 

namninsamling för biodlare mot GMO och Marie fick en artikel publicerad i tidskriften 

Bitidningen. Arbetet var igång.  
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Problemen med GMO är flera 

Framför oss tonar Killinge gård upp. Maries bikupor är det första som möter oss längs den lilla 

vägen upp till gården. De är fem stycken. Marie berättar att de efter sommarens slut kommer att 

ha givit henne 40 kilo honung. Men ännu befinner sig bina tryggt skyddade från den kalla snön 

inne i de varma kuporna. Vaknar gör de inte förrän temperaturen har gått upp till minst 10 

plusgrader. Det känns långt bort denna kalla marsdag.   

 

På ytterdörren informerar en handskriven lapp gästerna om att de ska behålla skorna på. Marie 

kliver in med vana steg och ropar på Staffan. Efter ett tag hör han sina besökare och kommer ut i 

hallen för att hälsa oss välkomna. Kaffet är snart klart. På bordet har Staffan dukat fram 

hemgjord knäck och kola. Från ingenstans trollar Marie fram en påse innehållande ekologiska 

kanelbullar bakade av bagaren i Bro. 

– Fika och biodling hör ihop, skrattar Marie. 

 

Marie går rakt på sak.  

– Vad som främst oroar mig är hur binas hälsa påverkas av GMO. Biodlare från länder där 

GMO-fält är vanliga har rapporterat att de har kunnat se att bina minskat kring dessa fält. 

 Enligt Marie forskas det idag väldigt lite på om GMO medför några konsekvenser för 

människor och djurs hälsa.  

– Den forskning som jag har kunnat ta del av har bara visat resultat för en generation. Klart att 

man inte kan se några konsekvenser av GMO på så kort tid. För att få fram ett riktigt resultat 

måste man undersöka flera generationer framåt.  

 

I dag drivis inga fältförsök med GMO i närheten av där Marie bor. Men fältförsöken är ändå 

något som oroar henne. När Jordbruksverket godkänner fältförsök för GMO-grödor sätts vissa 

regler upp för hur dessa försök ska skötas. Till exempel måste ett visst avstånd finnas mellan 

fältförsöken och de konventionella odlingarna. 

– Men de har glömt en viktig detalj. Det finns inga bestämmelser för avståndet mellan fälten och 

bikuporna.   

Bin kan flyga mellan två och sex kilometer för att hitta sin nektar, letar de efter en partner kan 

sträckan bli upp till en mil. Att det borde finnas regler för avståndet mellan fältförsök och 

bikupor anser därför Marie vara självklart.  
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– Om bikuporna finns nära fältförsöken kommer man med största sannolikhet att hitta pollen 

från dessa odlingar i honungen, säger hon och bekymrar sig för de biodlare som bor nära 

försöken.  

– Jag tycker det hela är så fruktansvärt, usch jag kan inte ens föreställa mig hur jag skulle känna 

om det visade sig att jag sålt honung till någon innehållande GMO, säger Marie och kämpar för 

att hålla rösten stadig.  

 

Gräver efter svar 

– Vad jag ser som ett stort problem just nu är att vi biodlare inte känner något stöd hos Sveriges 

Biodlares Riksförbund. Förbundet har ännu inte fastställt någon GMO-policy. Det är en av 

anledningarna till att vi nu jobbar hårt med att gräva fram fakta. Vi vill visa förbundet att GMO 

utgör ett hot mot våra bin och på så sätt få förbundets fulla stöd i frågan. 

 

Marie schemalägger sitt arbete som akupunktör och personlig assistent så att hon varje vecka får 

två fria vardagar. De dagarna använder hon till att gräva och ringa till olika myndigheter. 

 En vanlig sådan vardag börjar för Marie då hon vid åttatiden på morgon knäpper på datorn. 

Hur dagen sedan kommer att se ut beror på vilka mejl som trillat in i inkorgen.  

– Kanske har jag fått svar från exempelvis Jordbruksverket, det genererar ofta ännu fler frågor 

som jag måste söka svar på, och ännu fler personer att kontakta. Jag kommunicerar även med 

biodlare utomlands för att få reda på om de upptäckt något nytt.  

 

Många GMO-förespråkare anser att genteknik kan råda bot på världssvälten. Ett argument som 

Marie bara fnyser åt.  

– Vad som råder bot på svälten är ju faktiskt bin.  

    Marie förklarar att förutsättningen för att få en stor skörd är många bin som kan pollinera 

blommorna. En ökning av genmodifierade fält tror hon därför får en motsatt effekt. 

 Marie, är utbildad i österländsk medicin där naturläkemedel är ett vanligt inslag. Hon ser även 

bikupan som ett apotek.  

– För att behandla människor med starka kemiska mediciner ser jag hellre pollen som ett 

behandlingsalternativ. Jag är helt övertygad om att pollen som innehåller GMO förstör denna 

möjlighet till behandling. 
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Längre tid i mataffären 

Nu för tiden tar det henne en halvtimme längre än tidigare att besöka en mataffär.  

– Det finns många produkter som utgör en risk. Jag måste vara vaksam så att jag inte råkar köpa 

något livsmedel med GMO. Produkter som innehåller soja eller majs ställer jag alltid tillbaka på 

hyllan. 

 Staffan som länge suttit tyst reser sig plötsligt, ur skafferiet tar han fram en påse med 

vetemjöl och en med rågmjöl, produkter han använder till att göra sina råglimpor. 

– Kan du inte läsa vad dessa innehåller, ber han Marie. 

Marie läser innehållsförteckningarna på de båda påsarna. Rågmjölet får godkänt men vetemjölet 

är hon mer tveksam till. 

– Mjölbehandlingsmedel vet jag inte vad det är, säger hon men lovar Staffan att ringa och kolla 

upp det.  

– Så fort jag tycker att något är oklart så lyfter jag på luren. Än så länge kan man lätt få kontakt 

med myndigheter, säger hon. 

 

Men i bilen tillbaka till stationen berättar Marie att även om hon har lätt att få kontakt med 

myndigheter och forskare så slutar det ofta med att de i telefon skriker på henne. 

– Ett barnsligt beteende, jag förstår inte varför man inte kan diskutera saken på ett lugnt sätt. Det 

enda jag vill är att biodlarnas rädsla ska bli tagen på allvar och att människor och djur inte ska bli 

förda bakom ljuset och därmed fara illa. 
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Arbetsrapport 
 

Om ämnesvalet: 

Genetiskt modifierade organismer (GMO) är idag inte någon nyhet. Trots det känns ämnet 

fortfarande aktuellt. I takt med att jordens miljö förändras och att befolkningen ökar ställs 

jordbruket ständigt inför nya krav. Genom växtförädling kan forskare ta fram grödor anpassade 

till dagens klimat. Ett sätt att ta fram dessa grödor är med hjälp av genteknik. Men tekniken är 

kontroversiell.   

 Under de två senaste decennierna har genmodifierade grödor varit ett ämne som hett 

diskuterats mellan forskare och olika intresseorganisationer som exempelvis Greenpeace. En 

konflikt som är mycket intressant då det hos båda parter både finns bra och genomtänka 

argument. Jag blev nyfiken på vilka dessa argument var och hur de olika sidorna valde att bemöta 

varandras påståenden.  

  

Syfte och uppgift om var arbetet är tänkt att publiceras: 

Syftet med artikelserien är att ge en ej insatt läsare en viss kunskap om vad GMO är men främst 

visa de argument som finns för och emot tekniken.  

 Artiklarna är tänkta för dagspress, för en vetgirig publik som nödvändigtvis inte behöver 

besitta några förkunskaper på området. 

 

Sammanfattning av research: 

Då jag till en början var osäker på hur jag exakt skulle vinkla artiklarna började jag med att läsa 

vad som tidigare hade skrivits om GMO. På så sätt fick jag uppslag till idéer och personer att 

kontakta.  

 För att få en bättre inblick i de olika sidornas argument började jag med att läsa på om själva 

tekniken. Information hittade jag bland annat i boken Genklippet? Maten, miljön och den nya biologin, 

utgiven av Formas. Även Jordbruksverket var här en bra källa för information. De gånger jag 

fann något jag inte förstod ringde jag till Jordbruksverket för att reda ut oklarheterna. Där pratade 

jag med Helene Ström och Staffan Eklöf på växtodlingsenheten. För mer bakgrundsinformation 

träffade jag även Marie Nyman på Gentekniknämnden.  

Forum på Internet var också en bra källa till bakgrundsinformation. ”Hej då GMO!” var en bra 

bas till argumenten emot kritiken. Här samlas människor från olika organisationer vilket ger en 

bredd bland argumenten.  
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Sveriges lantbrukaruniversitets forskarblogg var till bra hjälp då jag ville bilda mig en uppfattning 

kring argumenten för GMO.  

 

I researcharbetet har jag tagit del av det som finns skrivet om GMO på bland annat 

Jordbruksverkets, Livsmedelsverket, Gentekniknämndens, Monsantos, Greenpeaces, Ekologiska 

Lantbrukarnas hemsidor. Hänvisningarna till dessa sidor har jag valt att inte ta med i min 

källförteckning då de är väldigt många och då jag till största del använt sidorna för 

bakgrundsresearch. Dock finns de sidor som direkt anger fakta som finns med i projektarbetet 

angivna i källförteckningen.  

 

Inför varje intervju gjorde jag även grundläggande research. Till exempel tog jag innan mötet med 

biodlare Marie Rosell reda på exakt vad som oroade biodlarna, genom att läsa på forum och ta 

del av pressklipp från exempelvis ATL - Lantbrukets Affärstidning. Jag tog även kontakt med 

Ann-Charlotte Berntsson på Sotenäs Biodlareförening för samtal om regelverk för fältförsök och 

bikupor.  

 

Kontakt med en person ledde ofta vidare till en annan. I mitt första samtal med Kristofer 

Vamling, Plant Science Sweden, pratade vi om konsumenterna oro. Han tipsade mig då om 

Victoria Wibeck som skrivit en avhandling på ämnet. Jag tog del av avhandlingen och tog sedan 

kontakt med Wibeck för en intervju. Hon hänvisade mig dock vidare till hennes doktorand 

Therese Asplund som hon tyckte hade färskare forskningsresultat.   

 

En del information som först var tänkt att finnas med i projektarbetet har jag varit tvungen att 

välja bort då jag inte hittat tillräckligt säkra källor. Exempelvis på en sådan uppgift är hur många 

procent total åkerareal det finns i Europa. Då varken Jordbruksverket eller FAO (FN:s 

livsmedels- och jordbruksorganisation), vilka jag anser som pålitliga källor, kunde bekräfta de 

siffror jag funnit valde jag därför att ta bort den informationen.  

 

Diskussion om vinkel, form och gestaltning: 

Då arbetet med artikelserien startade var tanken att den faktaresonerande texten skulle vinkla på 

de argument som finns för och emot GMO. Men allt eftersom researcharbetet utfördes fann jag 

att den vinkeln var väldigt vanlig bland tidigare artiklar. Jag lade då ner mycket tid på att försöka 

hitta en ny vinkel. Efter överläggande med min handledare Magdalena Nordenson kom vi dock 

fram till att den första idén ändå var den mest realistiska. Då artikelserien riktar sig till en vetgirig, 
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men nödvändigtvis inte en insatt publik, fanns en poäng i att förklara debatten från början och 

därför återigen visa vilka argument som finns för och emot GMO.  

 

Från början hade jag tänkt att artikelserien, förutom den faktaresonerande artikel och 

personporträttet, även skulle innehålla en krönika. Då genmodifierade organismer är ett ämne 

som ger upphov till många tankar och känslor kändes valet av en krönika given. Dock är ämnet 

även mycket komplext vilket gjorde att jag hade svårt att verkligen hitta en tes som jag själv 

tillfullo kunde driva. I samråd med handledare beslutades då att krönikan skulle strykas och 

istället ge plats åt en nyhetsartikel. Att hitta ett ämne för nyhetsartikeln var inga problem då den 

första genmodifierade grödan (potatisen Amflora) på tolv år precis hade blivit godkänd för 

kommersiell odling inom EU. För information om Amflora ringde jag upp Kristofer Vamling på 

kemiföretaget Plant Science Sweden (ett företag som varit med i utvecklingen av Amflora). 

Vamling berättade att även andra företag som Monsanto hade grödor på gång som de snart 

trodde skulle bli godkända. Och där fick jag mitt uppslag till det som sedan blev min 

nyhetsartikel.  

 

I den längre faktaresonerade texten fanns även en avsikt att väva in de svenska konsumenternas 

syn på GMO. Enligt Eurobarometern 2008 var hela 72 procent av svenskarna negativt inställda 

till genmodifierade grödor, en siffra hög nog att uppmärksamma. Stycket om de svenska 

konsumenterna kom dock att skilja sig från den övriga texten och utformades därför till en egen 

artikel med nyhetsvinkel.  

 

För personporträttet ville jag hitta en person som brann för ämnet men som inte hade någon 

underliggande agenda, som exempelvis ekonomisk. Personen fick även gärna vara kvinna då 

majoriteten intervjuade var män. Genom nätverket ”Hej då GMO” hittade jag biodlaren Marie 

Rosell som aktivt arbetade för bina mot GMO. Hennes engagemang och arbete för bin blev 

därför vinkeln för mitt personporträtt.  

 

Etiska problem: 

De etiska problem som uppstod rörde främst personporträttet. Min intervjuperson hade många 

påståenden som saknade täckning. Men då min uppgift var att gestalta henne fick dessa 

påståenden ändå vara med. Tillsammans med de forskare som i de tidigare artiklarna fått komma 

till tals uppstod här en obalans, till kvinnan i personporträttets nackdel. För att råda bot på 

obalansen försökte jag därför redan i överingressen lyfta fram den ”vanliga” människans oro. I 
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personporträttet valde jag också att tydligare visa vad det är som just oroar biodlarna genom att 

låta en annan persons röst höras genom att återberätta vad som sagts på ett möte som handlade 

om riskerna med GMO. 

 

Ett annat problem som uppstod var då en man jag intervjuat på Lyckeby, Sveriges 

Stärkelseproducenter, två dagar senare meddelade att han inte fick uttala sig offentligt. Jag valde 

därför att ta bort den delen där han uttalar sig i artikeln om Amflora. Istället kontaktades 

företagets talesperson Olle Wikström för en kommentar.  

 

Uppgifter om hur citatkontrollen har gått till: 

Alla personer som förekommer i artikelserien har fått chans att granska sina citat. Texterna har 

skickats till intervjupersonerna via e-post och det har tydligt framgått var texterna ska användas.  
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