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Abstract 

This bachelor thesis in political science focuses on the precautionary principle in 
genetically modified organism (GMO) regulations. This principle has been 
incorporated into the European Union (EU) law system, which the legislation 
advocates that the GMO assessment process should be undertaken in a 
precautionary fashion.  
 This principle is today considered being the most radical of all environmental 
principles, as there is a controverse debate on wheter GMO causing harm to the 
public and to the environment. Another main concern relates to uncertainties that 
are difficult to resolve, because they arise from incomplete scientific knowledge.  

The aim of this theoretical study is an argumentation analysis with the focus 
set on EU: s usage of the precautionary principle in GMO regulations. EU-
documents have been analyzed with a vision to describe the EU: s defence of its 
point of view. Further the cultural theory of risk is being applied, connected to the 
risk perception of GMO.    

The result of this study shows that EU: s standpoint advocating the 
precautionary principle is a bit vague, and contradictive. Although, most 
arguments favour the principle. 
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1 Inledning 

Albert Schweitzer (1875-1965) var möjligtvis pessimistisk i sitt resonemang när 
han uttryckte sig”Man has lost the capacity to foresee and forestall... he will end 
up destroying the earth” (European Environmental Agency, 2001: 13).  

Fördelaktigt delar inte alla Schweitzers åsikt, då eventuella framtida 
katastrofer går att undvika, med hjälp av förebyggande åtgärder. Aktuellt i detta 
sammanhang gäller försiktighetsprincipens betydelse och debatten kring denna. 
Det finns ingen entydig definition av försiktighetsprincipen, ändock är innebörden 
av olika definitioner likartad, det vill säga att förebygga skada. En version av 
försiktighetsprincipen är att föreligger det hot eller oåterkallelig skada, får 
avsaknaden av vetenskapliga bevis inte användas som ursäkt, för att inte införa 
åtgärder (O’Riordan et al, 2001: 13). 

Försiktighetsprincipens syfte är att guida stater och internationella 
organisationer i utvecklingen av miljölagar, vilken denna lag förmodligen är den 
mest radikala miljöpolicyn genom tiderna (Sands och Peel, 2005: 55). Med andra 
ord, så finns det troligtvis ingen annan miljölag som har skapat så mycket 
kontrovers genom tiderna som försiktighetsprincipen (De Sadeleer, 2007: 4). 

Opponenter påstår att försiktighetsprincipen inte är legalt bindande, likväl är 
det tydligt att den är implementerad i det legala systemet (Ibid.). Exempelvis har 
den implementerats i flertalet lagar och avtal, så som i Förenta Nationernas (FN: 
s) Rio deklaration, Europeiska Unionens (EU: s) Lissabonfördrag, samt den 
svenska miljöbalken paragraf 3. Ytterligare kritik som har riktats är att 
försiktighetsprincipen främjar överreglering. Trots detta har försiktighetsprincipen 
lovordats av dem som argumenterar för att förhindra negativa konsekvenser, så 
som en eventuell miljökatastrof (Sands och Peel, 2005: 55) eller skada för 
folkhälsan. På så sätt handlar den samhälleliga debatten till stor del om 
försiktighetsprincipens kontrovers. 

På ett studiebesök gjort på European Environmental Agency i Köpenhamn 11 
februari, 2010, visade David Gee, som arbetar med informationsstrategi och 
implementation, sin ståndpunkt för försiktighetsprincipen. Han sa följande: ”Stick 
in the uncertain box, and you will be narrow-minded” (EEA, 2010-02-11).  

Vidare har frammarsch av teknologin utvecklat en ny typ av risk gentemot 
människors hälsa och miljön, så som genmodifierade organismer (GMO). Detta 
har utmanat forskningens möjligheter att förebygga skada för människans hälsa 
och miljön (De Sadeleer, 2007: 4).  

Risk är kopplat till osäkerhet, där otillräcklig erfarenhet gör det omöjligt att 
förutse konsekvensen, det vill säga den exakta skada som GMO möjligtvis kan 
åstadkomma. Därmed är det sagt att ovissheten kring GMO är den grundpelare 
som försiktighetsprincipen är organiserad kring (Ibid.). 

Då miljödebatten i dagsläget har uppmärksammats världen över, har också 
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betydelsen av försiktighetsprincipen på internationell, regional och nationell nivå 
växt sig stark. Detta i form av att stater, företag, och non-governmental 
organization (NGO) har visat intresse och engagemang i frågan (Hanson, 2004: 
128). 

I nuläget har EU den mest progressiva miljöpolicyn, mer än någon annan 
organisation. Uppkomsten av försiktighetsprincipen har således gett EU en mer 
framstående position i miljösammanhang, där organisationen förespråkar strikta 
miljökontroller med hänsyn till import av riskprodukter, så som GMO (Jordan, 
2001: 149). 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att empiriskt studera hur EU försvarar sin politik 
gällande försiktighetsprincipen av GMO i retoriken. Med ”försvarande” i denna 
bemärkelse menas EU: s argumenterande för försiktighetsprincipen med hänsyn 
till eventuellt negativa konsekvenser som GMO kan medföra gentemot 
människors hälsa och miljön. Vidare innebär ”i retoriken” uteslutande EU: s 
direktiv och förordningar. Undersökningen ämnar inte visa generaliserbara 
resultat då en fallstudie av denna karaktär inte kan representera helheten. För att 
detta skulle vara möjligt hade jag behövt undersöka ett mer omfattande material. 
Målet är att med hjälp av Lennart Hellspongs argumentationsanalys analysera EU-
lagtexter där för- och motargument ringas in. Ytterligare delas lagtexterna, i form 
av direktiv och förordningar, in i makro- och mikroteman, detta för att lättare 
komma åt relevanta argument. Fortsättningsvis används Aaron Wildavsky och 
Mary Douglas kulturteori som kompletterar argumentationsanalysen i jakten på 
att besvara frågeställningen. Målet med kulturteorin är att ytterligare förtydliga 
EU: s förhållningssätt till försiktighetsprincipen. 

Det finns en del forskning inom detta ämnesområde sen tidigare, ändock är 
målet att denna studie ska bidra till ännu mer kunskap, samt möjligheten att ligga 
till grund för framtida forskning. Frågeställningen som är beskrivande och således 
har en deskriptiv karaktär lyder: 

 
- Hur försvarar EU sin politik gällande försiktighetsprincipen av GMO i 

retoriken? 

1.2 Avgränsning 

Även om försiktighetsprincipen kan appliceras i åtskilliga sammanhang och 
skådas utifrån olika synvinklar, är avsikten med denna studie inte att vara 
heltäckande inom detta område. Undersökningens intention är istället att studera 
hur EU försvarar sin politik gällande försiktighetsprincipen av GMO i retoriken, 
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vilket är en explicit avgränsning.  
En alternativ möjlighet skulle kunna vara att inrikta sig på supermakten USA. 

Det finns många intressanta aspekter att studera genom att ta hänsyn till denna 
hegemon. Exempelvis hade en komparativ analys mellan EU och USA i frågan 
om försiktighetsprincipen av GMO varit spännande med tanke på dessa aktörers 
skilda ståndpunkter i frågan. Vidare är ett annat alternativ att göra en 
diskursanalys och tolka texters sammanhang och innebörd, detta istället för en 
argumentationsanalys där för- och motargument ringas in (Bergström och Boréus, 
2005: 18-20). Dock är argumentationsanalysen en mer spännande metod i detta 
sammanhang, eftersom den är ytterst lämplig vid politiska debatter (Beckman, 
2005: 38). 

1.3 Material 

I uppsatsen har både primär- och sekundärmaterial använts. Primärmaterialet 
består av EU-lagtexter, i form av förordningar och direktiv, vilka gör 
argumentationsanalysen möjlig. Genom dessa texter har möjligheter getts att 
analysera för- och motargument gällande försiktighetsprincipen av GMO, detta 
för att tolka EU: s ståndpunkt och hur denna försvaras.  

Sekundärmaterialet i sin tur består framförallt av litteratur och vetenskapliga 
artiklar. Lennart Hellspongs bok ”Metoder för brukstextanalys”, samt Lennart 
Hellspong och Per Ledins bok ”Vägar genom texten: Handbok i brukstextanalys” 
har varit nämnvärt användbara för att beskriva hur upplägget av 
argumentationsanalysen ska te sig. Vidare har Aaron Wildavsky och Karl Dakes 
vetenskapliga artikel ”Theories of Risk Perception: Who Fears What and Why?” 
legat till grund för kulturteorin inom den teoretiska referensramen. 

Användning av ett annat material hade möjligtvis lett till ett annat resultat. Ett 
alternativt material att arbeta med är flertalet artiklar och faktablad om 
försiktighetsprincipen publicerade på Europaparlamentets hemsida. Exempelvis 
artikel 174.2 i EG-fördraget och artikel 95.3 (Europaparlamentet, 2011-07-30). 
Dessa berör allmänna principer inom EU: s miljöpolitik. Jag anser dock att EU: s 
direktiv och förordningar är mer djupgående, där fokus även läggs på GMO, och 
är därför mer lämpligt material i denna studie. 

1.4 Förförståelse och kritisk reflektion 

Min förförståelse av denna studie är att jag subjektivt tolkar för- och motargument 
gällande försiktighetsprincipen av GMO utifrån EU: s lagtexter i form av direktiv 
och förordningar. Jag har i analysen valt att citera hela styckeavsnitt och 
fullständiga meningar i den mån dessa har varit av relevans. Således strävar jag 
efter att stärka kravet på intersubjektivitet, det vill säga att ”i vilka påståendet 
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formuleras inte får ha en privat innebörd” (Teorell och Svensson, 2007: 280). Fast 
i slutänden handlar en argumentationsanalys om att subjektivt tolka politiska 
argument för eller emot olika påståenden, därmed behöver inte läsaren komma 
fram till samma slutresultat som jag. Tolkning av texter, med bas i den 
vetenskapsteoretiska skolan hermeneutik, ger alltså utrymme för subjektiva 
tolkningar. Därför har jag inte hymlat med att inneha ett kritiskt förhållningssätt 
till dessa lagtexter. 

1.5 Tidigare forskning 

Idag finns det en omfattande litteratur om försiktighetsprincipen. Lagen används 
extensivt i domstolar och legala dokument, bland annat därför är detta ett populärt 
ämne att skriva om. Det mesta av litteraturen är inom juridiska, eller tekniska 
ämnesområden, men det är även akademiker som har skrivit om 
försiktighetsprincipen inom filosofi, nationalekonomi och statsvetenskap. 
Litteraturen går också att indela i de som förespråkar lagen, eller de som motsätter 
sig den, dock är de flesta författare för försiktighetsprincipen. Tilläggas kan också 
att en del av litteraturen handlar om miljön och människors hälsa, men även om 
riskanalys, nyttokostnadsanalys och beslutstagande.   

Försiktighetsprincipen kopplad till EU: s GMO-politik är mer avsmalnat vilket 
avspeglas i litteraturen. Jag skulle därför vilja se mer av den typen av forskning i 
framtiden. 

1.6 Disposition 

Inledningsvis redovisas inledning, syfte och frågeställning, det vill säga vad 
studien avser att undersöka. Vidare redogörs för avgränsning, material, 
förförståelse, kritisk reflektion, tidigare forskning samt disposition. Med avsikt att 
definiera följer i kapitel 2 Begrepp och operationalisering, och i kapitel 3 
Historisk kontext får läsaren ta del av bakgrundsfakta. Kapitel 4 förklarar den 
teoretiska referensramen, där kulturteorin beskrivs. Efterföljande kapitel 5 redogör 
för det metodologiska tillvägagångssättet med hänsyn till Lennart Hellspongs 
argumentationsanalys, samt fallstudier. Kapitel 6 analyserar utifrån dess 
undersökningsdesign, med hjälp av argumentationsanalysen hur EU försvarar sin 
politik gällande försiktighetsprincipen av GMO i retoriken. Vidare redovisas 
slutsatsen i kapitel 7 och avslutningsvis går studiens referenser att finna i kapitel 
8. 
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2 Begrepp och operationalisering 

2.1 Försiktighetsprincipen 

I dagsläget finns det inte en enda definition av vad försiktighetsprincipen innebär 
som vi alla är överens om, med andra ord så är begreppet vagt (Adams, 2002: 
301; Peterson, 2006: 595). Detta är således en stark kritik som har riktats 
gentemot försiktighetsprincipen. Dessutom anses den inte vara baserad på 
vetenskap (Jarosinka och Gee, 2007: 543). Dock delar vi alla idén om att det är 
positivt att förebygga skada (Martin, 1997: 266). 

Nedan följer några definitioner av försiktighetsprincipen, vilken den 
förstnämnda troligtvis är den mest citerade, således definitionen i 1992 Förenta 
Nationernas (FN: s) Rio deklaration ”Principle 15”: 
 

In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely 
applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or 
irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for 
postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. 
           

(Harding och Fischer, 1999: 32; United Nations Environment Programme, 2010-06-27) 
 

Vidare betecknas försiktighetsprincipen i EU: s Lissabonfördrag 2009 ”Article 
191”: 

 
Union policy on the environment shall aim at a high level of protection taking into 
account the diversity of situations in the various regions of the Union. It shall be based on 
the precautionary principles that preventive action should be taken, that environmental 
damage should, as a priority, be rectified [...] 

(The Lisbon Treaty, 2010-06-27) 
 
Slutligen infinner sig försiktighetsprincipen i den svenska miljöbalken (1998:808) 
paragraf 3: 
 

3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som bedrivs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. […] 
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2st. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. 

(Lagen.nu, 2010-06-28) 
 

Följande definition som kommer att användas i denna studie för att göra 
begreppet mätbart är den som står nämnd i EU: s Lissabonfördrag från 2009. 
Anledningen att just denna definition har valts ut bland en mängd andra exempel, 
är att uppsatsen handlar just om EU och därmed är det mest lämpligt att utgå ifrån 
dess definition. Dessutom är denna den senast uppdaterade och mest aktuella, det 
vill säga från år 2009. 

2.2 Genmanipulerade organismer (GMO) 

Genetiskt modifierade organismer (GMO) omfattar växter och djur, men även 
frön och andra organiska material. Exempel på GMO-grödor är soja, majs, bomull 
och raps (krav.se, 2011-07-25). Enligt den svenska miljöbalkens kapitel 13 
definieras en genetisk modifierad organism enligt paragraf 4 följande:  
 

4 § Med genetisk modifierad organism avses en organism där det genetiska 
materialet har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom parning eller 
naturlig rekombination. 

(Lagen.nu, 2010-07-04) 
 

Fördelen med GMO-produkter är att de har en högre toleransnivå mot 
ogräsbekämpningsmedel, så kallad herbicidtolerans (Jordbruksverket och 
naturvårdsverket, 2007: 11ff), förbättrad frosttålighet, resistens mot mögel och 
förändringar i näringssammansättningen.   

Under de senaste decennierna har det pågått en het debatt världen över 
huruvida genmodifierade organismer i livsmedel och djurfoder är moraliskt, 
politiskt och etiskt rätt. GMO har således genererat både en förtjusning och oro 
(Hill, 1994: 172). I samband med frammarsch av teknologin har GMO-produkter 
kommit att skapa en omstridd politisk debatt huruvida de är skadliga för 
människan och naturen och därmed utgör hälso- och miljörisker (krav.se, 2011-
07-25). Med andra ord är det svårt att förutse effekterna av den eventuella skada 
som GMO-produkter möjligtvis kan frambringa.  

Särskilt i EU har en stark allmän opinion tvingat fram gradvis skärpta krav på 
säkerhetskontroller, särhållning och märkning. Däremot USA och andra stora 
producentländer ställer lägre krav (krav.se, 2011-07-26). Utifrån osäkerhet om 
eventuella risker och konsekvenser gällande GMO har försiktighetsprincipen fått 
en viktig funktion framförallt inom EU (De Sadeleer, 2007: 4; Whiteside, 2006: 
xi). 

GMO betecknar all slags genmodifierade organismer, så som GMO-grödor, 
GMO-foder och GMO-produkter, men i denna studie används framförallt 
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förkortningen GMO, detta för att förenkla för läsaren. 
För att tillägga så är faktabaserad information om GMO i detta kapitel hämtad 

från en internetsida som heter www.krav.se. Även kompletterande referenser har 
dock använts. KRAV jobbar för att driva fram en ekologisk marknad i Sverige 
och samarbetar med bland annat cirka 4000 ekologiska lantbrukare. Därmed 
förhåller jag mig kritisk till denna sida, ändock har jag ingen anledning att tro att 
fakta och information skulle vara felaktiga. 

2.3 Europeiska Unionen (EU) 

Europeiska Unionen är på många sätt en unik organisation. Dess medlemsländer 
är fortfarande suveräna stater, men genom ett gediget samarbete och integration 
uppnår de tillsammans makt och inflytande, som länderna inte skulle klara av 
självständigt. Med delad suveränitet menas i realiteten att medlemsländerna 
överlåter en del av sina beslutsbefogenheter till EU: s institutioner, och 
följaktligen kan ärenden av gemensamt intresse tas på EU-nivå demokratiskt 
(Europa Europeiska unionens institutioner och andra organ, 2010-06-23). 

Beslutsfattandet i EU sker på följande sätt att Europeiska kommissionen 
bereder och lägger fram förslag till ny lagstiftning, men det egentliga 
beslutsfattandet äger rum i rådet och parlamentet (Eurooppatiedotus.fi, 2010-06-
23). 

EU grundades på 1950-talet, i fredsfrämjande syfte efter andra världskrigets 
härjningar vilket tog hårt på Europa. De ursprungliga medlemsländerna är 
Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och dåvarande 
Västtyskland.  Därefter har EU vid flera tillfällen utökats, men i dagsläget har 
unionen 27 medlemsländer (Ibid.). Dessutom har Kroatien, Turkiet och före detta 
jugoslaviska republiken Makedonien ansökt om medlemskap (Europa EU: s 
webbportal, 2010-06-23). 

Dock avser denna undersökning att studera EU som helhet och inte titta 
specifikt på enskilda medlemsländer, även om vissa stater har en annan 
ståndpunkt till försiktighetsprincipen av GMO än vad EU som union har. Länder 
som Polen, Ungern, Grekland, Österrike, Italien har en mer restriktiv GMO-
politik än övriga medlemsländer (Jordbruksverket och Naturvårdsverket, 2007: 
13).  

Avslutningsvis används i denna studie framförallt benämningen 
”medlemsländer” och inte ”medlemsstater” som återfinns i EU-lagtexterna, vilket 
egentligen inte har någon betydelse eftersom dessa är synonyma. 

2.4 Risk och osäkerhet 

I vårt samhälle finns det olika typer av osäkerhet, men den vetenskapliga 
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osäkerheten berörande försiktighetsprincipen är kopplad till risk och 
riskhantering. Det handlar således om en avsaknad av vetenskapliga bevis, och 
hur en företeelse eller produkt, i detta fall GMO, är länkad till dess konsekvenser. 
I fallet med GMO så innebär konsekvensen eventuell skada på människors hälsa 
samt miljön, och det är där försiktighetsprincipen kommer in i bilden 
(Christoforou, 2003: 245-246). Försiktighetsprincipen är alltså en åtgärd för att 
dämpa risken med GMO. 

Vidare har konceptet risk vuxit fram från matematiken varav utvecklingen av 
sannolikhetsteorin (Douglas, 1992: 50). En formell definition av risk är således att 
under osäkra omständigheterna kunna beskriva sannolikheten att en specifik 
händelse ska inträffa och dess maximumma effekter, samt magnitud 
(Christoforou, 2003: 246). När risk i form av ett koncept inträder i en politisk 
debatt upplevs det ofta som hotfullt, som exempelvis en jordbävning eller 
översvämning, men det är det inte, utan risk är snarare ett sätt att tänka och 
diskutera (Douglas, 1992: 46). Därmed att diskutera försiktighetsprincipen hjälper 
till att förstå vad vetenskap är och dess roll i riskbedömning och riskreglering i 
Europa i syfte att uppnå en hög nivå av hälso- och miljöskydd (Christoforou, 
2003: 245). 
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3 Historisk kontext 

Med hänsyn till historien, så utgörs försiktighetsprincipens utveckling av två 
huvudsakliga tidsperioder, där genomträngningen av denna har påverkat politiska 
miljöbeslut. Först och främst handlar det om att försiktighetsprincipen 
ursprungligen härstammar från Västtyskland, och att den därefter spridit sig till 
andra länder i Europa, innan den avslutningsvis kom att bli en guidande princip 
inom EU: s miljöpolicy. För det andra berör det perioden i slutet av 1990-talet och 
framåt, då försiktighet stod i fokus gällande konflikten mellan EU, USA och andra 
stora handelsblock (Jordan, 2001: 159). Dispyten rörde sig till stor del om synen 
på GMO, vilket medförde en påtaglig oenighet mellan de stora jättarna på de olika 
sidorna av Atlanten (Whiteside, 2006: 61). 

Försiktighet är en diffus men tilldragande term som uppstod i före detta 
Västtyskland på 1970-talet (Jarosinka och Gee, 2007: 541; Morris, 2000: 1). 
Andra länder så som Storbritannien och USA hade ett delvis förebyggande 
tänkande i sin miljöpolicy före denna tid, men det var tyskarna som utvecklade 
termen till att bli en mer omfattande miljöfilosofi (Jordan, 2001: 143-145). 

På 1980-talet använde sig den tyska regeringen av försiktighetsprincipen 
Vorsorgeprinzip (Resnik, 2002: 329) för att berättiga implementeringen av 
kraftfulla principer för att kunna hantera syraregn, global uppvärmning och 
miljöförstöring av Nordsjön. I förhållande till dessa problem lämpade sig ett 
användande av försiktighetsprincipen, i syfte att minimalisera miljöförstöringen. 
Därtill är det viktigt att förstå den starka innebörd försiktighetsprincipen hade när 
den först utvecklades inom den sociala, ekonomiska och politiska kontexten i 
Västtyskland. Hajer och Weale går till och med så långt att de redogör för 
försiktighet som en typ av ideologi, där de har benämnt den ”ekologisk 
modernisering” (Jordan, 2001: 145). 

Försiktighetsprincipen mottogs med värme i Västtyskland eftersom den 
verkade för att skapa en grönare form av ekonomisk tillväxt. Efter att en stark 
miljöpolicy stabiliserats i Västtyskland uppmuntrade tyskarna övriga Europa att 
inrätta en liknande princip. Detta för att förebygga att den egna industrin inte 
skulle få en konkurrensnackdel. Orsaken till att försiktighetsprincipen spred sig i 
Europa bottnade således i ett ekonomiskt tänkande (Ibid.). 

Under hela 1980-talet fortsatte Västtyskland att använda sin politiska och 
ekonomiska makt i EU för att utvidga försiktighetsbaserade miljöprinciper inom 
Europa (Jordan, 2001: 146). På den tiden hade Storbritannien en annan syn än 
Tyskland på vad försiktighet innebar, där värderingar gällande miljön inte var lika 
prominenta. Storbritannien införde ändå en försiktighetsprincip, även om den var 
svag. Dock var britterna oroliga för ett eventuellt miljöhot orsakad av GMO. 
Därför kontrollerades brittiska industrier som hade anknytning till GMO via 
”1990 Environmental Protection Act” (Office of Public Sector Information, 2010-
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05-30). 
Försiktighetsprincipen introducerades till sist i EU 1993, då den fick en 

europeisk legal effekt genom Maastrichtfördraget (Godard, 2006: 63). Dock hade 
de flesta medlemsländerna i EU sedan tidigare lovprisat försiktighetsprincipen, 
bland annat genom att underteckna ”Principle 15” i Rio deklarationen 19921 (Peel, 
2006: 202). Vidare implementerades försiktighetsprincipen även i 
Amsterdamfördraget 1999 ”Article 174” (Jordan, 2001: 148), vilken samma 
paragraf går att återfinna i Lissabonfördraget 2009 ”Article 191”2. 

Medan EU rusade iväg, angelägna att testa sin moderna miljöfilosofi, motsatte 
sig snarare USA konceptet försiktighet. I slutet av 1990-talet kom 
försiktighetsprincipen att stå i rampljuset med hjälp av media som katalysator. 
Detta främst på grund av den kontroversiella debatten om att EU hade infört 
handelsrestriktioner av import av bland annat GMO-produkter från USA. Således 
uppkom en rad kontroverser mellan de olika parterna, vilket till sist orsakade ett 
handelskrig mellan de båda jättarna där även World Trade Organization (WTO) 
involverades (Christoforou, 2004: 31ff; Jordan, 2001: 149ff). 

I dagsläget har EU den mest tilltagande miljöpolicyn, mer än någon annan 
supranational organisation. Uppkomsten av försiktighetsprincipen har således gett 
EU ett mer självsäkert miljöframträdande där organisationen förespråkar strikta 
miljökontroller gällande import av riskprodukter (Jordan, 2001: 149). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
1 För mer information se kapitel 2.1 Försiktighetsprincipen. 
2 För mer information se kapitel 2.1 Försiktighetsprincipen. 
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4 Teoretisk referensram 

Ingen större tyngdvikt kommer att läggas på teorin eftersom studien mestadels 
präglas av dess metod i form av en argumentationsanalys. Dock kommer teorin 
”the cultural theory of risk”, lanserad av Aaron Wildavsky och Mary Douglas i 
början av 1980-talet att kortfattat beskrivas, där målet är att se till 
försiktighetsprincipen i relation till begreppet risk och därmed placera in EU i 
modellen för att se på vilken nivå aktören befinner sig. Intressant med kulturteorin 
är att den passar utmärkt in i sammanhanget då den kopplas till risk, samt är 
lämplig att kombinera med argumentationsanalysen. Detta eftersom det via 
argumentationsanalysen (genom att tolka EU-lagtexter) går att urskilja vilken eller 
vilka av teorins kategorier EU som aktör passar in i. Således är målet med 
kulturteorin att fungera som ett komplement till argumentationsanalysen, där EU: 
s förhållningssätt till försiktighetsprincipen av GMO förtydligas. Ovanstående 
nämnt är också mitt motiv till varför jag har valt kulturteorin i denna studie.              
     Ytterligare tilläggs att den engelska benämningen ”the cultural theory of risk” 
inte kommer att användas utan istället översättas till svenska ”kulturteori”. Likaså 
kategorierna ”hierarchists”, ”egalitarian”, och ”individualists”, namnges på 
svenska: hierarkiska, egalitära och individualistiska. 

4.1 Kulturteorin 

Wildawsky och Dake har klassificerat ett flertal olika teorier gällande 
riskuppfattning, bland annat kunskapsteori, personlighetsteori, ekonomiskteori, 
politiskteori och kulturteori. Ekonomiskteori handlar i stora drag om att de rika är 
mer villiga att ta risker än de fattiga. Vidare beskriver politiskteori risk i 
förhållande till maktintressen (Wildawsky och Dake, 1990: 42ff). Dock är 
kulturteorin mest relevant i studien och beskrivs därför mer detaljerat.   

Kulturteorin betecknar vilka faktorer individer väljer att känna oro för, samt i 
vilken grad de känner orosmoment. Exempel på faktorer är således teknikrisker, 
krig och konflikter, ekonomiska och finansiella nederlag, samt miljörisker 
(Douglas och Wildavsky, 1982: 2). Försiktighetsprincipen är således en åtgärd för 
att dämpa oro för GMO hos individer. Vidare formuleras kulturteorin ofta i termer 
av människotyper så som de hierarkiska, de egalitära och de individualistiska 
(Sjöberg, 2003: 25). Dessa kategorier representerar distinkt vad som konstituerar 
en risk eller inte (Wildavsky och Dake, 1990: 44), och vilken typ man tillhör beror 
på den sociala kontexten man befinner sig i, samt politiska influenser. 

Kritik riktad mot den kulturteori som har utformats av Wildavsky och Douglas 
gör gällande att teorin endast förklarar en minimal del av variationen i 
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riskuppfattning. Detta har konstaterats utifrån flera undersökningars resultat. 
Sjöberg menar att ”vi kan ganska säkert säga att den här teorin är inne på helt fel 
spår, hur spännande den än verkar” (Sjöberg, 2003: 26). Dock är kulturteorin en 
välkänd och internationellt erkänd teori som har blivit en modefluga de senaste 
två decennierna inom riskforskning (Boholm et al, 2002: 8). 

4.1.1 Hierarkiska 

Enligt kulturteorin anser anhängare av den hierarkiska kategorin att det som är 
annorlunda ifrån vad de flesta människor anser vara normalt och acceptabelt är 
farligt. Det vill säga att det råder en hög riskfaktor för hierarkierna när 
osäkerheten är påtaglig (Wildavsky och Dake, 1990: 44). För att förtydliga 
prioriterar hierarkierna att hantera och bemöta all typ av eventuellt hot som riktas 
mot samhället i stort (Douglas och Wildavsky, 1982: 97), exempelvis den typ av 
hot som kan skada både människors hälsa, samt miljön. På så sätt förespråkar 
hierarkierna försiktighetsprincipen av GMO. I hierarkiska miljöer värderas 
således naturen högt och det är fördelaktigt att följa naturens lagar (Wildavsky 
och Dake, 1990: 45).  

4.1.2 Egalitära 

Inom den egalitära indelningsgruppen avvisas beskrivningen associerad med 
hierarkierna. De egalitära visar minimal oro och rädsla för faktorer som avviker 
från det normala och är generellt sett oacceptabla för majoriteten. Således har de 
egalitära en låg riskuppfattning när osäkerheten är omfattande (Wildavsky och 
Dake, 1990: 44). Den egalitära typen motsätter sig således försiktighetsprincipen, 
då de inte anser att GMO utgör en risk trots osäkerheten av dess konsekvenser i 
form av bristfälliga vetenskapliga bevis, samt effekten på människans hälsa och 
miljön i realiteten. 

4.1.3 Individualistiska 

Avslutningsvis utifrån den individualistiska synen uppskattas individualistisk 
självreglering, inklusive friheten att förhandla. Normativa politiska restriktioner 
och kontroller, vilka värderas högt för hierarkierna, uppfattas som hot för 
individualisternas autonomi. Faktorer som anses vara annorlunda och oacceptabelt 
för de flesta människor är enbart ett hot för den individualistiska kulturen om den 
hämmar eller begränsar frihet, samt stör och skapar oordning för 
marknadsrelationerna (Douglas, 1992: 90). Utöver det anser individualisterna att 
eventuellt hot för samhället i stort, så som hot gentemot människors hälsa och 
miljön, ska åtgärdas (Douglas och Wildavsky, 1982: 97). På grund av föregående 
påstående anser individualisterna således att försiktighetsprincipen är positivt, då 
denna typ av risk ska förebyggas, trots att de ställer sig mot politiska restriktioner 
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och kontroller. Individualister förväntas ha ett ställningstagande mellan 
hierarkierna, vilka tycker att allt som är annorlunda har en stor risk, och de 
egalitära, där liten riskuppfattning råder (Wildavsky och Dake, 1990: 44-45).  
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5 Metod 

Studien tar sin metodologiska utgångspunkt i en argumentationsanalys, där 
intentionen är att titta på hur EU försvarar sin politik i retoriken gällande 
försiktighetsprincipen av GMO. Det utvalda metodologiska tillvägagångssättet är 
ytterst lämpligt i studien då politiska budskap och ståndpunkter till stor del består 
av argument för eller emot olika påståenden (Beckman, 2005: 38). Upplägget av 
nedanstående kapitel påbörjas med en redogörelse om argumentationsanalysens 
innebörd, därefter en mer ingående beskrivning av Lennart Hellspongs 
brukstextanalys där mikro- och makroteman, samt explicita och implicita teman 
står i fokus. Avslutningsvis skildras fallstudier, och vad denna studie är ett fall av. 

5.1 Argumentationsanalys 

I politiska debatter är det ofta intressant att studera de argument som framhålls. 
Ett argument kan innehålla ett eller flera uttalanden som har i syfte att backa upp 
den åsikt som ska försvaras (Beckman, 2005: 38). I forskningens värld kan det 
därtill vara betydelsefullt att beskriva denna typ av argumentation för att beskåda 
dess kommunikation i olika textsammanhang (Boréus och Bergström, 2005: 89). 
Att stegvis kunna granska varje led i en argumentation möjliggörs sålunda via en 
argumentationsanalys. Detta eftersom argumentationsanalysen redogör för 
argumentens sammansättning (Beckman, 2005: 38). 

När målet är beskrivande kan ett detaljredovisande av olika argument via en 
argumentationsanalys inte alltid vara fördelaktigt. Anledningen är att utrymme 
kan ges att ifrågasätta varför forskaren i detalj ska redogöra för en mängd 
sammankopplade argument utan att i slutänden pröva dem. Anmärkningen är på 
sätt och vis rättfärdigad, eftersom argumentationsanalysen främst är uppbyggd på 
att användas som metod vid ett kritiskt tänkande. Men beskrivande taktik är inte 
helt uteslutande, eftersom syftet skulle kunna vara att beskriva olika ståndpunkter 
i form av för- och motargument (Ibid.). 

5.1.1 Brukstexter 

Brukstexter av olika slag finns i överflöd, och innefattar texter utifrån en mängd 
olika texttyper. Dessa kan delas in i olika kategorier beroende på dess ämne eller 
syfte, så som en ny miljölag, men också en tidningsartikel. Vidare kan de 
exempelvis också uppdelas och klassificeras utifrån författare, tidsperiod, längd, 
publik etcetera. Karaktäristiskt för dessa indelningar är att kategorierna går att 
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samspela med varandra. På så sätt blir brukstextanalysen mer omfattande och 
heltäckande (Hellspong och Ledin, 1997: 20). 

Argumenterade inslag är särskilt viktiga och vanliga i brukstexter (Hellspong, 
2001: 108; Hellspong och Ledin, 1997: 167). Det berör framförallt texter som 
skrivs och talas inom politik, juridik, kultur, vetenskap och näringsliv. För att 
tolka argumentens betydelse måste forskaren se till hur pålitliga argumenten är.  

Argumentationsanalysens syfte är främst att ta ställning för eller emot vad 
texten uttrycker sig, detta i form av att studera dess starka respektive svaga sidor. 
Analysen har således ett ändamål att vara kritiskt förankrat, där tyngdvikt läggs 
vid det ”oklara, osäkra och motstridiga” (Hellspong och Ledin, 1997: 23). Men 
möjligheten att granska argumenten i en text för att kunna tyda den bättre är också 
tänkbart (Hellspong, 2001: 108). 

En argumentation åtar sig en öppen fråga där svaret inte direkt är givet. Målet 
är således att utreda, underminera eller stödja en åsikt, vilket inträffar genom att 
komma upp med bevekelsegrunder för eller mot en viss ståndpunkt. Vidare sker 
en argumentation när det finns utrymme för mer än en uppfattning om hur saker 
och ting är, borde vara, eller vad man själv eller andra ska göra. Med andra ord, så 
handlar det om en ”argumentationsfråga”, där åsikterna kretsar kring denna. I 
detta sammanhang är det viktigt att titta på om argumentationsfrågan är tydlig 
eller oklar, samt att lägga tyngdvikt vid om den är limiterad, eller flera frågor som 
överlappar varandra. Avslutningsvis är det betydelsefullt när en 
argumentationsanalys utförs att noggrant granska den ståndpunkt som är aktuell i 
texten och därtill tolka de skäl som gör den rimlig (Hellspong, 2001: 109-113).  

5.1.2 Makro- och mikroteman 

Ett tema är något som en text inriktar sig på, det vill säga vad texten skildrar både 
genom hela texten, samt delar av den. Vidare kan temat spåras genom att ställa 
frågan: ”Vad handlar texten om, här eller i stort?” För att klassificera ytterligare 
delar Hellspong och Ledin in teman på makro- respektive mikronivåer (1997: 
117-118). Makroteman är det allra bredaste, och svarar på frågan: Vad handlar 
texten om? Ett makrotema i anknytning till denna studie är exempelvis 
”försiktighetsprincipen av GMO”. Detta är alltså ett exempel på debatten och 
diskussionens makrotema, där utgångspunkten för denna kan vara att nämna den i 
en rubrik eller att upprepa den. Det vill säga att ge den mycket uppmärksamhet 
och utrymme i en framträdande plats i texten. Däremot nämns inte något om EU, 
vilket kan vara ett konkurrerande makrotema, och kan således lyda 
”försiktighetsprincipen i EU”. Det vill säga vad texten mer handlar om som kan 
vara ett brett ämnesområde, eller en annan rubrik i samma text. 

Inte enbart behövs makroteman ses som något definitivt och objektivt, istället 
kan det skildra olika tänkbara huvudämnen, vilket det sedan är upp till läsaren att 
tolka. Vill läsaren veta allt om GMO, ser han eller hon det som en utgångspunkt. 
Däremot om läsaren vill få mer kunskap om EU, så förhåller sig denne till det. 
(Hellspong, 2001: 35). På så sätt kan två individer få olika resultat genom att läsa 
samma text (Hellspong och Ledin, 1997: 119). 



 

 16

Makrotemat kan sen splittras i olika delämnen, så kallade mikroteman. Vad 
som bör studeras för att hitta mikroteman i en specifik text är att titta på orsak, 
följd, skillnad, hinder etcetera (Hellspong, 2001: 37-38). Därmed ter det sig 
lämpligt utifrån denna studie att granska för- och motargument av EU-lagtexter 
som berör försiktighetsprincipen av GMO för att ringa in relevanta mikroteman. 

5.1.3 Explicita och implicita teman 

Makrotemat är explicit i den bemärkelsen att det oftast gäller för kapitel och 
huvudavsnitt. Däremot i enskilda stycken och meningar är det vanligare att temat 
är implicit, det vill säga underförstått, således mikroteman (Hellspong, 2001: 37; 
Hellspong och Ledin, 1997: 121). 

Hellspong och Ledin kategoriserar tre sätt att göra makrotemat explicit. Först 
och främst genom ”rubricering”, där även underrubriker kan användas för att 
förtydliga de makrotemana som inte är uppenbara. För det andra är 
”positionering” en möjlighet att placera makrotemat på en välplanerad plats i 
texten. Det tredje och sista sättet att framhäva makrotemat är genom ”fokusering”. 
Med fokusering menas bland annat kursivering av makrotemat, eller upprepning 
av detta i meningen därefter (Hellspong och Ledin, 1997: 121). 

5.2 Fallstudier 

I denna undersökning ligger en enstaka fallstudie till grund för dess forskning, där 
olika argument för och emot, det vill säga analysenheter, studeras för att titta på 
hur EU försvarar sin politik av försiktighetsprincipen gällande GMO utifrån sin 
retorik, således fallet. 

Målet är en teoribeskrivande studie där ett enstaka fall står i centrum. Med 
hjälp av befintliga teorier och andra faktorer, exempelvis att granska texter, inom 
ett specifikt område beskrivs vad som har hänt i just det fallet (Esaiasson et al, 
2007: 42). Beskrivande studier tar även upp frågor där hur, när, vem, var och vilka 
besvaras. Dessa frågor är deskriptiva och har således i syfte att beskriva istället för 
att förklara (Esaiasson et al, 2007: 37). 

Fallstudiens styrka är att den omfattar olika typer av material i form av 
observationer, intervjuer och dokument (Merriam, 1994: 23). Denna studie arbetar 
exklusivt med dokument, så som EU-förordningar och EU-direktiv. Observationer 
och intervjuer har uteslutits då en brukstextanalys framförallt utgår ifrån att 
analysera texter (Hellspong, 2001: 17). 

Kritik som har riktats gentemot beskrivande fallstudier berör den deskriptiva 
generaliserbarheten (Teorell och Svensson, 2007: 68). Det vill säga att enbart få 
analysenheter och fall undersöks, vilket kan ge en missvisande bild av helheten 
och metoden kan tolkas som limiterad (Merriam, 1994: 47ff; Wallén, 1996: 115). 
Dock är det en betydelsefull fördel med fallstudier att möjlighet till en djupgående 
kunskap erbjuds, samt att delar av fallstudien kan vara användbara i andra 
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vetenskapliga studier, och därmed bidra med kunskap till helheten (Wallén, 1996: 
115). 

För att en undersökning ska vara relevant, inte bara för forskaren själv utan 
även för sin omgivning, måste den undersökta analysenheten/de undersökta 
analysenheterna betraktas som ett fall av någonting. På så sätt kopplas också 
empirin samman med teorin. Att fundera över vad ens analysenhet/analysenheter 
är ett fall av anses vara ett av de viktigaste stegen i ens undersökning (Teorell och 
Svensson, 2007: 47). I denna studie kan beskådas ett fall av en supranational 
organisations ståndpunkt, det vill säga EU: s inställning till försiktighetsprincipen 
av GMO. Jag anser att min frågeställning har förutsättningar för att vara 
principiellt intressant, eftersom ämnet är politiskt intressant, aktuellt, 
kontroversiellt och omdebatterat. Dessutom att titta på EU, som har en särpräglad 
ställning som politisk enhet, i form av organisationens betydelsefulla storlek, gör 
det ytterligare intressant att studera. Att EU också ligger långt fram vad gäller 
användande av försiktighetsprincipen gör det ännu mer betydelsefullt att 
undersöka. 

Vidare anser jag att genom att utföra denna studie uppfylls både det utom- och 
inomvetenskapliga kriteriet. Det utomvetenskapliga kriteriet innebär att ämnet ska 
ha relevans för omvärlden, utifrån ett politiskt, ekonomiskt eller socialt 
förhållningssätt (Teorell och Svensson, 2007: 18). Försiktighetsprincipen av GMO 
har av allra högsta grad samhällsrelevans, då försiktighetsprincipen anses vara den 
mest radikala av alla miljöprinciper (Sands och Peel, 2005: 55). Vidare handlar 
det om utveckling och förändring inom internationell, och nationell miljöpolitik. 

I dagsläget har EU den mest progressiva miljöpolicyn, mer än någon annan 
organisation, och värderar arbetet med försiktighetsprincipen av GMO högt 
(Jordan, 2001: 149). Således har ämnet en politisk relevans för omvärlden.  

 Det inomvetenskapliga kriteriet innebär sålunda att undersökningen ska 
eftersträva kumulativitet, det vill säga att den ska ge bidrag till den hittillsvarande 
forskningen (Teorell och Svensson, 2007: 18). Som klargjorts i kapitel 1.5 
Tidigare forskning, så finns det idag en extensiv litteratur om 
försiktighetsprincipen. Dock är forskningen mer begränsad gällande 
försiktighetsprincipen kopplad till EU: s GMO-politik. Dels för att det är ett 
avsmalnat ämnesområde, men också för att det är ett relativt nytt ämne att forska 
i. Därför har denna studie möjlighet att bidra till ny kunskap, samt belysa nya 
infallsvinklar, som kan vara användbara i andra forskningsprojekt i framtiden. 

 



 

 18

6 Analys 

Undersökningens avsikt är som tidigare nämnts att se hur EU försvarar sin politik 
gällande försiktighetsprincipen av GMO i retoriken. Lennart Hellspongs metod i 
form av en argumentationsanalys ligger till grund för det metodologiska 
tillvägagångssättet. Därav knyts denna samman med kulturteorin och på så sätt 
har analysen tagit form.  

Strukturen i detta kapitel kommer att te sig att jag först och främst har tolkat 
olika EU-lagtexter i form av förordningar och direktiv och därefter delat in dem i 
olika makro- respektive mikroteman. Jag har i denna undersökning valt att 
uttrycka temana ganska allmänt. Enligt Hellspong och Ledin räcker det med ett 
eller få makroteman i texten, av vilka mina är följande i 6.1.1 Makrotema 1. 
Direktiv om spridning av GMO (2001/18/EG, 90/220/EEG) samt 6.1.2 
Makrotema 2. Förordningar om spridning av GMO (1829/2003, 1830/2003, 
65/2004). Dessa makroteman är således explicita. Fortsättningsvis har 
mikroteman skapats i form av att viktiga begrepp har belysts och för- och 
motargument har ringats in. Dessa argument kan därmed te sig implicita utifrån 
mikrotemana. Analysen är alltså utformad på så sätt att respektive direktiv och 
förordning utgör ett makrotema där tyngdvikt läggs vid försiktighetsprincipen. 
Därefter har makrotemana splittrats upp i mikrotemana och begreppen risk, 
säkerhet och försiktighet, vilka har studerats. Vad som också är nämnvärt är att 
viktiga begrepp i lagtexterna är kursiverade för att redogöras mer ingående i 
analysen. 

Men först och främst en kortfattad redogörelse om lagstiftningen i form av 
försiktighetsprincipen i EU, samt EU: s direktiv och förordningars innebörd. 

6.1 Försiktighetsprincipen av GMO i EU 

Försiktighetsprincipen utgör underlaget för lagstiftningen av GMO i EU, där 
hänsyn har tagits till de risker för miljön och människors hälsa som utsättningen 
av GMO kan förorsaka (Europa: sammanfattning av EU-lagstiftningen, 2010-07-
15). 

Enligt EU-kommissionen bör försiktighetsprincipen nyttjas när de eventuellt 
skadliga konsekvenserna av en produkt, eller företeelse har urskilts genom en 
vetenskaplig granskning, även om risken inte tillräckligt går att fastställa. Således 
ingår användandet av försiktighetsprincipen i den allomfattande riskanalysen 
bestående av framförallt riskhantering. Vidare poängterar EU-kommissionen att 
försiktighetsprincipen enbart ska användas om det verkligen finns en tänkbar risk, 
vilket innebär när identifiering av eventuellt negativa konsekvenser och 
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granskning av vetenskaplig osäkerhet har uppfyllts (Europa: sammanfattning av 
EU-lagstiftningen, 2010-07-16). 

Som tidigare nämnts finns det inom EU flera medlemsstater som är mer 
tillmötesgående till försiktighetsprincipen av GMO än vad EU som union är, 
exempelvis Polen och Ungern. Däremot Spanien, Portugal, Tyskland, Frankrike, 
Tjeckien och Slovakien är mer restriktiva gällande försiktighetsprincipen av GMO 
(Jordbruksverket och Naturvårdsverket, 2007: 13).  

Enligt Marchant och Mossman råder det inget tvivel om att 
försiktighetsprincipen är legalt bindande i EU och att det är EU: s domstolar som 
fattar beslut inom olika fall. Dock tenderar det som att olika domstolar har olika 
syn på försiktighetsprincipens innebörd. Exempelvis tar vissa domstolar lagen på 
allvar och förbinder den till risk, medan andra domstolar behandlar den som 
mindre viktig utifrån ett ekonomiskt tänkande med hänsyn till EU: s fria inre 
marknad (2005: 37). 

En tydlig definition av hur EU planerar att använda försiktighetsprincipen för 
att uppnå en passande säkerhetsnivå för människors hälsa och miljön kan bidra till 
diskussioner som redan har påbörjats i internationella sammanhang. Därmed 
kommer EU: s principer för hur försiktighetsprincipen ska användas troligtvis få 
positiva följder även på den internationella arenan (Europa: sammanfattning av 
EU-lagstiftningen, 2010-07-16). 

6.1.1 Europaparlamentets och rådets direktiv 

Ett direktiv ger order om vad medlemsländer ska göra och vilka regler som gäller. 
Dess huvudsyfte är tillnärmning av de nationella lagarna (EUR-Lex, 2010-06-17). 
Då ett direktiv har antagits är det upp till varje enskilt medlemsland att ordna så 
att direktivets regler följs i medlemslandet. Detta kan således innebära att ett 
medlemsland måste ändra eller anta nya lagar. Vidare blir direktivet giltigt i ett 
medlemsland efter att detta har meddelats EU att reglerna är instiftade i landets 
lagstiftning (Business Region Göteborg, 2010-06-17). Exempel på ett viktigt 
direktiv inom EU: s lagstiftning är Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/18/EG, vilken handlar om avsiktlig utsättning av GMO. Detta direktiv har 
ersatt Rådets direktiv 90/220/EEG som antogs 1990. Dock har systemet av de 
rapporter som infördes genom direktiv 90/220/EEG behållits (Europa: 
Sammanfattning av EU-lagstiftningen, 2010-07-27), därmed har även detta 
direktiv kommit att granskas i undersökningen. 

6.1.2 Europaparlamentets och rådets förordningar 

En förordning innehåller regler som alla medlemsländer, myndigheter, företag och 
privatpersoner inom EU måste följa. En förordning börjar gälla samtidigt och 
likvärdigt inom hela EU, inkluderat samtliga medlemsländer (Business Region 
Göteborg, 2010-06-17). Vidare gäller förordningen i medlemsstaterna på samma 
sätt som en nationell lag, utan att de nationella myndigheterna behöver vidta några 
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åtgärder (EUR-Lex, 2010-06-17). För att nämna några förordningar i EU så 
behandlar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 spårning 
och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel 
och foderprodukter av GMO, samt Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1829/2003 som tar upp genetiskt modifierade livsmedel och foder 
(Europa: Sammanfattning av EU-lagstiftningen, 2010-07-27). 

6.2 Makro- och mikroteman 

6.2.1 Makrotema 1: Direktiv om spridning av GMO 

I makrotema 1 fokuseras argumentationen kring mikrotemana risk, säkerhet och 
försiktighet, vilka nämns vid upprepande tillfällen i de utvalda direktiven. Dessa 
begrepp hänger samman, exempelvis ska säkerhet förebygga risk. Således 
säkerhet i form av försiktighetsprincipen för att motverka risk i den bemärkelsen 
att GMO eventuellt är skadligt och kan utgöra en fara gentemot människors hälsa, 
samt miljön.   

Först och främst i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG punkt 5 
läggs det fokus på mikrotemat risk: 
 

För att skydda människors hälsa och miljön måste vederbörlig uppmärksamhet ägnas 
kontrollen av de risker som uppkommer när genetiskt modifierade organismer 
avsiktligt sätts ut i miljön [Egen kursivering]. 

 
(Europa, direktiv 2001/18/EG, 2010-07-27) 

 
I ovanstående resonemang argumenterar EU för hur viktigt det är att observera de 
risker GMO kan frambringa, och därmed måste bemötas med kontroller. 
Kontroller av risker kan således tolkas som vetenskapliga undersökningar och 
forskning på detta område, men även spårning och märkning.  
 Det handlar om att risker ”måste” beaktas med hänsyn till människans hälsa och 
miljön, där ordvalet ”måste” är slagkraftigt. EU argumenterar således för att 
skydda människors hälsa och miljön, och tar utan några vetenskapligt säkerställda 
bevis för givet att GMO kan orsaka negativa konsekvenser. 

Vidare står det nämnt i samma direktiv, det vill säga 2001/18/EG, där även 
detta styckeavsnitt belyser mikrotemat risk: 
 

Om det […] har framkommit nya uppgifter, från användarna eller andra källor, om 
riskerna med en eller flera genetiskt modifierade organismer för människors hälsa 
eller miljön, skall anmälaren omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att skydda 
människors hälsa och miljön samt underrätta den behöriga myndigheten om detta 
[Egen kursivering]. 
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(Europa, direktiv 2001/18/EG, 2010-07-27) 

 
Åter igen vill EU argumentera för riskerna med GMO, och belyser 
försiktighetsprincipens viktighet i form av att anmälaren omedelbart skall vidta 
nödvändiga åtgärder i förebyggande syfte för att skydda människors hälsa och 
miljön, samt se ett agerande från denna part att meddela myndigheterna. Med 
hänsyn till ett risktänkande tar direktivet 2001/18/EG till sist upp följande: 
 

Om det […] har framkommit nya uppgifter […] om riskerna med en eller flera 
genetiskt modifierade organismer för människors hälsa eller miljön, skall anmälaren 
omedelbart vidta åtgärder för att skydda hälsa och miljön samt underrätta den 
behöriga myndigheten om detta [Egen kursivering]. 

 
(Europa, direktiv 2001/18/EG, 2010-07-27) 

 
Utifrån ovannämnda uttalande så låter resonemanget om de risker GMO kan 
medföra brådskande, det vill säga att EU argumenterar för ett agerande 
omedelbart. Dessutom argumenterar EU för att den behöriga myndigheten ska 
meddelas vilket tyder på allvaret i att GMO kan vara ohälsosamt för människor 
och skadligt för naturen. 

Detta tänkande går också i enlighet med den hierarkiska tankegången utifrån 
kulturteorin, det vill säga där EU i sitt argument anser att GMO har en hög 
riskfaktor och denna risk måste således bemötas i form av att underrätta 
myndigheten. 

För att komma in på diskussionen om säkerhetsresonemanget, så genomsyrar 
denna tankeverksamhet flera lagtexter. Mikrotemat säkerhet är allomfattande och 
innebär bland annat miljöriskbedömning, vetenskapliga bevis, och spårning och 
märkning. Vidare ska säkerhet förebygga risk och därmed är detta begrepp 
relevant i det aktuella sammanhanget. Exempel på att forskning ligger EU varmt 
om hjärtat i hoppet om vetenskapliga resultat av GMO: s effekter på människors 
hälsa och miljön argumenterar EU för i direktiv 90/220/EEG Artikel 4 Del B. 
Följande: 

 
Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön för forsknings- och 
utvecklingsändamål och för varje annat ändamål än att släppa ut den på marknaden 
[Egen kursivering]. 

 
(Europa, direktiv 90/220/EEG, 2010-07-27) 

 
Således vill EU satsa på forskning, vilket unionen är tydliga med i sitt argument 
ovan. Då det i dagsläget råder en avsaknad av vetenskapligt säkerställda bevis 
angående GMO: s konsekvenser, är detta förmodligen motståndarnas främsta 
argument mot försiktighetsprincipen. EU däremot är optimistiska och förespråkar 
förebyggande åtgärder samtidigt som unionen argumenterar för ett 
förhoppningsvis framtida forskningsresultat. Ytterligare exempel på 
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säkerhetsresonemanget går åter igen att finna i rådets direktiv 90/220/EEG, så 
som: 

 
Det är nödvändigt att införa ett gemenskapsförfarande som innebär att tillstånd 

krävs innan en produkt som innehåller eller består av genetiskt modifierade 
organismer släpps ut på marknaden, om produkten är avsedd att användas på ett sätt 
som innebär avsiktlig utsättning av organismer i miljön [Egen kursivering]. 

 
(Europa, direktiv 90/220/EEG, 2010-07-27) 

 
Utifrån ovanstående text argumenterar EU för att tillstånd fordras innan GMO-
produkter tillåts på marknaden. Detta belyser det faktum att EU tydligt 
förespråkar försiktighet gentemot GMO. Dessutom kan säkerhetsaspekten även 
här tas i beaktning då ett tillstånd måste begäras som i sin tur hämmar GMO 
expansionen, och ökar säkerheten för människors hälsa och miljön. 

Vid många tillfällen tas säkerhet och försiktighet upp, detta utan att 
försiktighetsprincipen nämns explicit. Istället används begrepp som är relaterat till 
försiktighetsprincipen så som risk, säkerhet och försiktighet. Detta kan te sig 
märkligt med tanke på att försiktighetsprincipen är värdegrunden till hela 
säkerhetsresonemanget. I EU: s direktiv 90/220/EEG kan det avläsas att: 
 

Åtgärder för att närma medlemsstaternas bestämmelser till varandra i syfte att 
upprätta en fungerande inre marknad bör i den utsträckning åtgärderna avser 
skyddet för människors hälsa och säkerhet samt miljö- och konsumentskyddet 
utformas så att en hög skyddsnivå upprätthålls inom hela gemenskapen [Egen 
kursivering].  
 

(Europa, direktiv 90/220/EEG, 2010-07-27) 
 

Åtgärderna i denna bemärkelse handlar alltså om försiktighetsprincipen. Därmed 
kan det åskådliggöras att EU i sitt konstaterande dämpar försiktighetsprincipens 
dignitet genom att inte nämna den rakt ut, utan istället talas det om åtgärder. 
Argumentationen av ett ställningstagande för försiktighetsprincipen kan därmed 
misstolkas. EU kunde således vara mer tydlig i sin ståndpunkt. 

Fortsättningsvis gällande EU: s direktiv 90/220/EEG, där EU helt plötsligt 
verkar ha bytt skepnad i denna fråga och styckeavsnittet, lyder:  
 

Detta direktiv bör inte omfatta organismer som har erhållits med vissa metoder för 
genetiska förändringar vilka på vedertaget sätt har använts i ett antal tillämpningar 
och vilka under en längre tid inte har visat sig medföra säkerhetsproblem [Egen 
kursivering]. 

  
(Europa, direktiv 90/220/EEG, 2010-07-27) 

 
Ovan talar EU mer konstruktivt om GMO på det sätt att det nämns att vissa typer 
av GMO har visat sig att de inte medfört några negativa och allvarliga 
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konsekvenser. Således ter sig argumentationen inte lika negativ gentemot en viss 
typ av GMO och därmed finns det alltså hopp för GMO. 

Likväl är problemet med GMO så stort att EU argumenterar viktigheten av att 
medlemsländerna samarbetar över gränserna och att lagmässigt enas i den här 
frågan för att förhindra eller hämma expansionen och utvecklingen av GMO. Det 
vill säga att ha ett förebyggande tänkande gällande riskerna med GMO. Direktiv 
2001/18/EG backar således upp detta argument: 

 
I enlighet med försiktighetsprincipen är syftet med detta direktiv att närma 
medlemsstaternas lagar och andra författningar till varandra och att skydda 
människors hälsa och miljön när genetiskt modifierade organismer avsiktligt sätts ut 
i miljön […] produkter som består av eller innehåller genetiskt modifierade 
organismer släpps ut […] i gemenskapen [Egen kursivering]. 

 
(Europa, direktiv 2001/18/EG, 2010-07-27) 

 
Avslutningsvis för att lägga tyngdvikt vid den etiska aspekten går det att finna 
EU:s argument för denna i direktiv 2001/18/EG punkt 9: 
 

Det är särskilt viktigt att hänsyn tas till etiska principer som erkänns i en 
medlemsstat. Medlemsstaterna får ta hänsyn till etiska aspekter när produkter som 
består av eller innehåller genetiskt modifierade organismer avsiktligt sätts ut eller 
släpps ut på marknaden [Egen kursivering]. 

 
(Europa, direktiv 2001/18/EG, 2010-07-27) 

 
I slutänden handlar GMO om etiska och moraliska principer. Mikrotemat 
försiktighet är därmed passande i detta sammanhang. Att förespråka försiktighet i 
den mån torde anses ha ett etiskt värde när det finns en risk för att GMO medför 
ödesdigra konsekvenser gentemot människors hälsa och miljön. Frågan som därav 
kan ställas är om det är etiskt rätt att manipulera livsmedel och foder för att sälja 
på marknaden när det finns en risk för att rubba ekosystemet. EU argumenterar 
således indirekt för detta. 

6.2.2 Makrotema 2: Förordningar om spridning av GMO 

Precis som i föregående kapitel gällande EU: s direktiv om spridning av GMO, 
går det att finna i EU: s förordningar av GMO mikrotemana risk, säkerhet och 
försiktighet som genomsyrar lagtexterna. 

Först och främst granskas formuleringar och argument i kommissionens 
förordning (EG) nr 65/2004. Mikrotemat som syftas på utifrån detta textstycke 
kan tolkas indirekt i form av att spårbarhet är en typ av ”försiktighetsåtgärd”. 
Förordningen punkt 1 lyder således följande: 

 
[…] Föreskrivs ett harmoniserat regelverk för spårbarhet för genetiskt modifierade 
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organismer (GMO), samt för livsmedel och foderprodukter som är framställda av 
GMO, som innebär att aktörerna skall överföra och lagra relevant information om 
sådana produkter i varje skede av utsläppandet på marknaden [Egen kursivering]. 

 
(Europa, förordning 65/2004, 2010-07-30) 

  
Enligt ovanstående text nämns att aktörerna ska överföra och lagra betydelsefull 
information om GMO-produkter innan dessa släpps ut på marknaden, vilket tyder 
på att EU har ett förebyggande tänkande. Unionen argumenterar för detta genom 
att uttrycka sig och uppmana medlemsländerna att de ”skall” agera. Trots detta 
skådas att EU uttrycker sig på ett byråkratiskt och formellt vis i form av att 
organisationen ser på sig själv som ett ”harmoniserat regelverk”, och därmed 
avsaknad av värdeladdade ord, vilket ger en mjukare ton och försvagar 
argumentet. 

Förordning 65/2004 tar vidare upp den process som krävs för utsläpp av GMO 
på marknaden. Först och främst gäller en ansökan, vilken dennas innebörd 
skildras i Artikel 2 punkt 1 och 2: 

 
1. Ansökningar om utsläppande av GMO på marknaden skall innehålla en unik 
identitetsbeteckning för varje berörd GMO. 
 
2. Sökande skall, i enlighet med de format som anges i bilagan, skapa den unika 
identitetsbeteckningen för varje berörd GMO efter att ha konsulterat […] 
förmedlingscentrumet för biosäkerhet […] 

 
(Europa, förordning 65/2004, 2010-07-30) 

 
En komplicerad och byråkratisk ansökan för utsläpp av GMO-produkter på 
marknaden, tyder tydligt på att EU förespråkar försiktighet, där intentionen är att 
hämma GMO: s expansion på marknaden för att undvika eventuella negativa 
konsekvenser gentemot människors hälsa, samt miljön. Detta argument syns 
tydligt i texten där sökanden ska konsultera förmedlingscentrumet för biosäkerhet. 

Mikrotemat säkerhet kan följaktligen te sig på olika sätt, bland annat 
vetenskapligt bevis, miljöriskbedömning, samt spårning och märkning. Den 
sistnämnda kan vi se framhävas i Europaparlamentets och rådets förordning 
1830/2003, vilken i punkt 3 följande uttrycks: 

 
Spårbarhetskrav för genetiskt modifierade organismer bör göra det lättare både att 
dra tillbaka från marknaden om oförutsedda skadliga effekter för människors hälsa 
eller för miljön, inbegripet ekosystem, påvisas och att målinrikta övervakningen för 
att undersöka potentiella effekter, särskilt på miljön. Spårbarhet bör även underlätta 
införande av riskhanteringsåtgärder enligt försiktighetsprincipen [Egen kursivering]. 

 
(Europa, förordning 1830/2003, 2010-07-29) 

 
Säkerhet handlar i det stora hela om försiktighetsprincipen och spårbarhetskrav är 
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alltså en del av denna lag. I förordningen ovan argumenterar EU för att 
spårbarhetskrav av GMO ”bör” göra det lättare att dra tillbaka produkter från 
marknaden om dessa skadar människors hälsa, eller miljön. Samt att spårbarhet 
”bör” underlätta riskhanteringsåtgärder. Igen använder EU ordet ”bör” i sin 
argumentation, vilket bara är en rekommendation och inte obligatoriskt. 
Argumentet ter sig därmed inte kraftfullt nog utan snarare vagt, vilket är 
oroväckande då spårbarhetskrav borde vara något EU argumenterar för mer aktivt 
och målmedvetet utifrån ett försiktighetstänkande. 

På detta vis kan kulturteorin knytas samman till begreppet säkerhet och 
ovanstående argument. Precis som utifrån det hierarkiska förhållningssättet 
resonerar EU att osäkerhet går hand i hand med GMO och mer kontroll kan fås 
genom spårbarhetskrav. 

I samma förordning, det vill säga 1830/2003 fast i punkt 11, går det också att 
finna att EU tycker att det är nödvändigt att ge fullständig och pålitlig information 
om GMO som livsmedel och foder till konsumenterna. Följande: 
 

Det är nödvändigt att säkerställa att konsumenterna får fullständig och tillförlitlig 
information om genetiskt modifierade organismer och om produkter, livsmedel och 
foder som framställts av sådana, så att konsumenterna kan välja en produkt utifrån 
föregående information [Egen kursivering]. 

 
(Europa, förordning 1830/2003, 2010-07-29) 

 
Således angående den spårning och märkning som EU argumenterar för i 
ovanstående texter hämtade från rådets förordning 1830/2003 går det att urskilja 
att EU: s mål är att uppmärksamma försiktighetsåtaganden, i syfte att skydda EU: 
s medborgare. 

 I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 tas genetiskt 
modifierade livsmedel och foder upp. I denna förordning punkt 1 tas även den 
ekonomiska aspekten i beaktning i lagtexten: 
 

Den fria rörligheten för säkra och hälsosamma livsmedel och foder är en nödvändig 
del av den inre marknaden och bidrar i hög grad till […] sociala och ekonomiska 
intressen [Egen kursivering]. 

 
(Europa, förordning 1829/2003, 2010-07-30) 

 
Här understryks alltså att EU: s inre fria marknad får aldrig inskränkas, trots de 
risker som GMO eventuellt kan medföra. Detta argument kan anses 
motsägelsefullt eftersom EU i realiteten förespråkar försiktighet. Därmed kan EU: 
s ståndpunkt gällande både försiktighetsprincipen, samt oroligheterna för 
eventuella negativa effekter på människors hälsa och miljön, komma att 
ifrågasättas.  

I paragraf 1830/2003 nämns det också om EU: s fria inre marknad. Det 
påpekas i punkt 2 att: 
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[…] spårbarhet och märkning av produkter som består av eller innehåller genetiskt 
modifierade organismer och […]spårbarhet av livsmedel och foder som framställs av 
genetiskt modifierade organismer kan hindra den fria rörligheten för dessa produkter 
och därmed leda till snedvridna och orättvisa konkurrensförhållanden [Egen 
kursivering]. 

 
(Europa, förordning 1830/2003, 2010-07-29) 

 
Utifrån ovanstående uttalande kan det tolkas som att ekonomin och marknaden 
har företräde, medan värnande om människors hälsa och miljön kommer i 
skymundan. Det står inte ens nämnt någonting i detta textstycke som har med 
eventuella negativa effekter på människors hälsa och miljön, att göra. Således 
argumenterar EU för att spårning och märkning av GMO kan hindra ”den fria 
rörligheten” och skapa ”orättvisa konkurrensförhållanden”. Därmed sänder EU ut 
ett budskap om att det är spårning och märkning som ska anpassa sig till 
marknaden och inte tvärtom. 

Med hänsyn till ovanstående påstående kan vi åter igen dra en parallell till 
kulturteorin, fast denna gång kan EU identifiera sig med den individualistiska 
kategorin. De individualistiska anser nämligen att faktorer som betraktas vara 
annorlunda för majoriteten, i detta fall GMO, är ett hot om de hämmar eller 
avgränsar frihet och skapar oordning för marknadsrelationerna. Således i 
ovanstående citat att GMO kan hindra den fria marknaden i form av förvrängda 
och orättvisa konkurrensförhållanden. 

Slutligen måste tilläggas att precis som i förordning 1830/2003 har även 
förordning 1829/2003 en rubrik som tar upp de påföljder medlemsländerna 
konfronteras med om den aktuella lagen överskrids. Följande: 

 
Medlemsstaterna skall fastställa regler om påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning, och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till 
att de tillämpas. Påföljderna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande 
[Egen kursivering]. 

 
(Europa, förordning 1829/2003, 2010-07-30) 

   
EU argumenterar för påföljder om medlemsländerna (det vill säga landets 
producenter och jordbrukare) inte följer lagen. Ord som ”avskräckande” har 
använts, vilket EU ”tar i med hårdhandskarna” och visar på allvar i sitt 
resonemang. Med överträdelser i denna förordning menas bland annat om ett 
medlemsland missbrukar säkerhetsbedömningen av genetiskt modifierade 
livsmedel och foder, så ska landet bestraffas. Ett mål gällande denna förordning är 
sålunda att säkerställa ett gott skydd för människors liv och hälsa, samt miljön. 
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7 Slutsats 

Studien avser att undersöka hur EU försvarar sin politik gällande 
försiktighetsprincipen av GMO i retoriken. Utifrån Lennart Hellspongs 
argumentationsanalys, samt med hjälp av kulturteorin, analyseras EU: s lagtexter 
där för- och motargument ringas in. 

Argumentationsanalysen består i sin tur av makro- och mikroteman där 
makrotema 1 och 2 är explicita i den bemärkelsen att makrotema 1 är rubriken på 
EU-direktiv och makrotema 2 rubriken på EU-förordningar, av utvalda lagtexter. 
Därefter splittras dessa makroteman upp i mikroteman så som risk, osäkerhet och 
försiktighet, varav deras argument är implicita. För att sammanställa analysen ges 
det nu möjlighet att komma fram till en slutsats i form av en avslutande 
diskussion. 

På grund av EU: s auktoritära ställning och besittande av expertis och 
kunskap, skulle det kunna anses berättigat att unionen uttalar sig om den risk 
GMO kan innebära och att förebyggande åtgärder, så som försiktighetsprincipen, 
är nödvändiga. Men utifrån denna studie där enbart ett fåtal lagtexter har studerats 
är det missvisande att dra några definitiva slutsatser om hur det verkligen förhåller 
sig i realiteten. Dock går det att urskilja en viss struktur och mönster i EU: s 
argument, där unionens synpunkt genomsyras i både direktiven och 
förordningarna. EU bygger således upp sin argumentation kring de risker som 
GMO kan medföra. Vidare ringas argumenten in med hänsyn till begreppen risk, 
osäkerhet och försiktighet.  

EU argumenterar oftast för försiktighetsprincipen av GMO i form av att det 
finns en stark tillit till förebyggande åtgärder, för att exemplifiera 
miljöriskbedömning, spårning och märkning, forskning på området, kontroller och 
påföljder. Men dock ter sig argumenten i lagtexterna ofta vaga, så som att inte ens 
nämna försiktighetsprincipen till namnet utan att koppla det till diverse begrepp. 
Likaså att argumentera för att åtgärderna ”bör” infinna sig kan intrycket ges en 
mjukare framtoning. Att istället argumentera utifrån ett ordval där ord som 
”måste” och ”skall” används, kan således argumentet stärkas. 

När det gäller säkerhetsaspekten, så kan följande nämnas: Säkerhet upplevs på 
många sätt viktigare än tillväxt och utveckling, framförallt om denna tillväxt och 
utveckling innebär en risk för EU: s medborgare och samhället i stort. Dock när 
den ekonomiska aspekten tas i beaktning är EU motsägelsefull. Då poängteras 
istället att den fria inre marknaden har företräde framför miljötankegången. 
Därmed säger detta argument emot EU: s generella ståndpunkt för 
försiktighetsprincipen i unionens GMO-politik, vilket i sin tur kan resultera i att 
försvarandet av lagen kan komma att ifrågasättas. 

Ovanstående argument redogör för att EU delvis har ett individualistiskt 
tankesätt utifrån kulturteorin, där GMO anses vara ett hot då genmodifierade 
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organismer hämmar och begränsar frihet, samt stör EU: s fria inre marknad. Det 
finns således inslag av den individualistiska kategorin i EU: s argumenterande.  

Dock tillhör majoriteten av EU: s argument den hierarkiska tron, vilket kan 
konstateras efter att ha analyserat EU: s lagtexter i form av både direktiv och 
förordningar. I dessa argumenterar EU för att GMO har en hög riskfaktor 
gentemot människors hälsa och miljön och att detta hot måste bemötas i form av 
att använda försiktighetsprincipen.  

  Även om det står nämnt i dokumenten vad EU bör göra och hur dess 
medlemsstater bör agera gällande försiktighetsprincipen av GMO, så är det svårt 
att veta hur detta exakt följs upp i praktiken. EU argumenterar för påföljder för att 
”avskräcka”, men frågan är hur mycket denna typ av hot egentligen påverkar 
medlemsländerna. EU har gemensamt bestämt att tillståndet, expansionen och 
utvecklingen av GMO ska hållas under uppsikt. 

Det kan poängteras att eftersom EU: s lagtexter har en byråkratisk och 
opersonlig karaktär så har det stundtals gjort dem svårtolkade, därmed är det svårt 
att veta exakt vilka dokument som är av största betydelse i detta sammanhang. 
Förordningarna anses ha större betydelse än direktiven, och är därför mer 
tongivande. Således borde argumenten i förordningarna väga tyngre än i 
direktiven. Dock kan tillägas att användning av ett annat primärt material i denna 
studie, exempelvis uttalanden och debatter i EU-parlamentet, hade med stor 
sannolikhet också varit svårtolkade på sina ställen, eftersom EU som organisation 
är byråkratisk. 

Med ovan sagt kan det konstateras att det finns både för- och motargument 
gällande försiktighetsprincipen av EU: s GMO-politik. Dock är miljödebatten på 
tapeten mer idag än förr, och det ser ut som att trenden att värna om miljön 
kommer att fortsätta även i framtiden och vidareutvecklas på internationell, 
regional och lokal nivå. Samt att samarbete över dessa gränser i en globaliserad 
värld som vi numera lever i kommer att stärkas. Detta kan på så sätt ge upphov till 
en mer utvecklad miljöargumentation av denna typ i EU: s lagtexter i framtiden, 
men för tillfället har miljöaspekten åsidosatts i vissa av de studerade direktiven 
och förordningarna. Detta är således en intressant upptäckt med tanke på att EU 
anses vara långt fram i användandet av försiktighetsprincipen. 

Om försiktighetsprincipen inom EU: s GMO-politik har de konsekvenser EU 
befarar, finns det inget klart svar på i dagsläget, utan det får framtiden avgöra i 
form av bevis på att GMO har negativa effekter på människors hälsa, samt miljön. 
Med bevis menas exempelvis vetenskapliga och praktiska bevis för att GMO-
produkter skadar människors hälsa i form av bland annat allergier. Jag drar 
således mina slutsatser utifrån de resultat som vi idag har och så som jag har 
tolkat EU: s argument utifrån direktiven och förordningarna. 

Vidare hur EU försvarar försiktighetsprincipen utifrån unionens GMO-
restriktioner är en subjektiv tolkning. Vissa anser med stor sannolikhet att de 
argument som EU vidhåller i sina direktiv och förordningar baserat på tanken om 
risk, säkerhet och försiktighet är försvarbara, medan opponenterna har sin 
ståndpunkt för att motsätta sig lagen. Detta oftast i form av att ett ekonomiskt 
tänkande har företräde framför miljöaspekten. 

Min egen uppfattning är dock att det är bättre att förebygga risker i form av 
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försiktighetsprincipen och att argumentera för denna, än att riskera ödesdigra 
konsekvenser i framtiden. Detta har således både med etik och moral att göra och 
jag instämmer med EU: s försvar gällande den etiska aspekten. Det vill säga att 
EU poängterar viktigheten att varje medlemsland tar hänsyn till de etiska 
principerna om GMO uppsåtligen släpps ut på marknaden. 

I dagsläget finns det delvis etablerad forskning inom detta ämnesområde, men 
debatten om både försiktighetsprincipen och GMO ter sig flexibel på en 
föränderlig politisk arena vilket sålunda påverkar vetenskapen.  

Eftersom studien inte avser att vara heltäckande, kan denna ligga till grund för 
vidare forskning inom en mängd olika områden. En intressant synvinkel är att 
göra en komparativ analys av EU och USA, eller någon annan betydelsefull aktör. 
Samt att göra en framtida fallstudie där andra teorier används så som beslutsteorin 
för att titta mer ingående på de rationella principerna för beslutsfattande. 
Möjligheterna är således många och försiktighetsprincipen har som det ser ut i 
dagsläget kommit för att stanna, både i vetenskapens värld, men också för att 
tillämpas i realiteten på internationell, regional och lokal nivå. 
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