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Sammanfattning 

I uppsatsen undersöks hur genetiska grödor uppfattas i sammanhanget av dem som en lösning på 

hungerfrågan. Analysens material består av artiklar publicerade i svensk dagspress från januari 2008 

till och med november 2011. De artiklar som ingått i studien har alla berört hungerfrågan och hur 

gentekniken kan påverka denna. I uppsatsen har analysmetoden kritisk diskursanalys använts, denna 

har kompletterats med biopolitiskt teori. Frågeställningar i uppsatsen var; Vilka diskurser finns i tal 

om GMO som lösning på hungerfrågan? Hur konstrueras dessa diskurser? Hur kan dessa diskursers 

effekter på samhället förstås ur ett biopolitiskt perspektiv? Analysen visar att det råder en 

motståndsdiskurs mot GMO som lösning på hungerfrågan och en förespråkande diskurs. Den 

förespråkande diskursen har konstruerats genom en mängd möjlighetsdiskurser om GMO. 

Motståndsdiskursen har konstruerats genom riskdiskurser, men även möjlighetsdiskurser i form av 

ekologiska diskurser och diskurser om välfärd. Ur ett biopolitiskt perspektiv framstår inte den 

genmodifierade grödans vara eller icke-varande som fullt så betydelsefull för hungerfrågan som låts 

påskina i texterna, istället framstår biomakten som avgörande för hungerfrågan. Då Foucault menar 

att orättvisor, ojämlikhet och segregation är en del av biomakten (2002:142) därigenom kan frågan 

ställas om existensen av GMO eller dess motstånd löser hungerfrågan.  

 

 

Nyckelord: GMO, Hunger, Kritisk diskursanalys, Biopolitik, Biomakt  

 

 



 3 

Innehållsförteckning
1. Inledning ......................................................................................................................................... 4 

1.2 Bakgrund .............................................................................................................................. 4 
1.3 Syfte och frågeställningar..................................................................................................... 4 
1.4 Disposition ........................................................................................................................... 5 

2. Tidigare forskning............................................................................................................................ 6 
2.1 Livsmedelsbiståndets historia .............................................................................................. 6 
2.2 Den genmodifierade grödan föds ......................................................................................... 7 
2.3 Den genmodifierade grödan räddar världen? ....................................................................... 7 
2.4 Gentekniken gör livsmedelsbistånd politiskt ....................................................................... 8 
2.5 Förespråkare och motståndare.............................................................................................. 9 

3. Teori ............................................................................................................................................... 10 
4. Metod ............................................................................................................................................. 13 

4.1 Datamaterial ....................................................................................................................... 13 
4.2 Metod ................................................................................................................................ 14 
4.2.1 Diskursanalys .................................................................................................................. 14 

4.2.2 Kritisk diskursanalys ..............................................................................................15 
4.2.2.1 Diskursiv praktik........................................................................................16 
4.2.2.2 Textnivå......................................................................................................17 
4.2.2.3 Social Praktik.............................................................................................18 

5. Analys............................................................................................................................................. 18 
5.1 Inledande analys................................................................................................................. 19 
5.2 Den tredimensionella analysen........................................................................................... 22 

5.2.1 Diskursiv praktik ....................................................................................................22 
5.2.2 Text .........................................................................................................................25 
5.2.3 Social Praktik..........................................................................................................27 

6. Avslutande diskussion .................................................................................................................... 30 
6.1 Sammanfattning ................................................................................................................. 30 
6.2 Studiens bidrag ................................................................................................................... 31 
6.3 Reflektion och tidigare forskning....................................................................................... 31 
6.4 Reflektion och metod ......................................................................................................... 32 
6.5 Fortsatt forskning ............................................................................................................... 33 

Referenser .......................................................................................................................................... 34 
Bilagor................................................................................................................................................ 37 

Bilaga 1, Diskursordning.......................................................................................................... 37 
Bilaga 2, Förespråkande diskurs .............................................................................................. 38 
Bilaga 3, Motståndsdiskurs ...................................................................................................... 39

 

 

 

 

 



 4 

1. Inledning  

1.2 Bakgrund 
Vi matas dagligen med bilder på svältande människor vid Afrikas horn, vi ser en allvarlig 

svältkatastrof som skördar många offer. Det har de senaste åren även rapporterats om stigande 

matpriser och hur människor världen över demonstrerat mot detta. Bristen och de höga priserna på 

mat är allvarliga, de skapar social oro i fattiga länder, de påverkar människors hälsa och får 

långtgående konsekvenser på staters möjligheter att ha en fungerande infrastruktur. (McColl 

2008:1336-1337) År 1996 beslöt världens ledare att antalet hungriga i världen skulle reduceras med 

50 procent, trots detta ökade antalet hungriga från knappt 800 miljoner 1996 till ungefär 925 

miljoner år 2010, 2009 var antalet hungriga strax över en miljard människor (FAO 2011). FAO, 

Food and Agriculture Organization of the United Nations, (2011) anger att man 2010 för  första 

gången på 15 år kunde se en nedgång i antalet undernärda människor i världen. Av de hundratals 

miljoner människor som saknar en säkrad tillgång på mat är nästan en tiondel av dessa är direkt 

beroende av livsmedelsbistånd (McColl 2008:1336-1337). 

 

Det anges flera och sammanhängande orsaker till att människor går hungriga och saknar adekvata 

möjligheter att anskaffa livsmedel, krig, politisk instabilitet, ökad befolkningsmängd, missväxt på 

odlingar, infrastruktur och ekonomi är några av orsakerna (Cohen 2005:775). I FN:s 

livsmedelsprogram WFP , World Food Program, (2011a) framgår att hunger idag är det största hotet 

mot människors hälsa. För att skydda människors hälsa strävar FN:s livsmedelsprogram efter att 

alla människor ska leva med en tryggad livsmedelstillgång. Organisationen definierar 

livsmedelstrygghet enligt följande, ”People are considered food secure when they have all-time 

access to sufficient, safe, nutritious food to maintain a healthy and active life.” (World Food 

Program 2011b) Men hur uppnås det? Multipla problem leder till att lösningen sällan är enkel, olika 

intressenter med skilda perspektiv prioriterar problem och lösningar olika och därmed kompliceras 

arbetet. Men problemen måste hanteras. Som den tidigare forskningen kommer visa nedan har 

grunden i det livsmedelsbistånd vi idag känner till funnits sedan 50-talet (Clapp 2005:468-469), 

många förändringar har skett sedan dess.  Gentekniskt modifierade grödor har sedan en tid tillbaka 

varit en del i arbetet mot hunger men tekniken och grödan är kontroversiella, det är inte alla som 

tror på den genetiskt modifierade grödans framtid i kampen mot hunger (Stone 2010:382). 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Studien grundar sig i en idé om att klarlägga de lösningar som kan uppfattas för att utrota 
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världssvälten samt hur dessa lösningar konstrueras och hur de i sin tur påverkar uppfattningen av 

hunger och dess utrotande. I studien är de konstruerade lösningarna intressanta, vi ser samma svält 

men med olika glasögon så vår förståelse för vad vi ser kan bli fundamentalt olika. Mot denna 

bakgrund syftar min studie till att rikta blicken mot gentekniken. Jag vill genom följande 

frågeställningar veta vilka konstruktioner av genetiskt modifierade grödor (GMO) som finns, och 

framförallt hur dessa konstruktioner byggts upp, när de beskrivs i sammanhanget av det som en 

påverkande faktor på hungersnöden och arbetet mot den. Jag undrar vidare om någon av dessa 

konstruktioner leder till en utrotad världssvält. 

 

− Vilka diskurser finns i tal om GMO som lösning på hungerfrågan? 

− Hur konstrueras dessa diskurser? 

− Hur kan dessa diskursers effekter på samhället förstås ur ett biopolitiskt perspektiv? 

 

Studien avgränsas till att omfatta de konstruktioner som finns i det svenska samhället idag. Det 

empiriska materialet består av svensk dagspress.  

 

I Nationalencyklopedin (2011) definieras genetiskt modifierad gröda (GMO) som ”organism som 

har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik”, där görs även följande 

definition av genmodifierade livsmedel, ”livsmedel som innehåller någon produkt som är 

genmodifierad”. När dessa termer anges i studien är det ovanstående definitioner som avses.  

 

1.4 Disposition 
Under ”Tidigare forskning” beskrivs livsmedelsbiståndets historia och hur GMO nu inverkar på den 

globala biståndspolitiken. Vidare sker en beskrivning av hur GMO kom att bli en del av 

hungerfrågan och hur GMO uppfattas påverka hunger och världssvält. Därefter följer ”Teori”, där 

sker en redogörelse av Foucaults biopolitiska teori kompletterad med en vidareutveckling 

formulerad av Rabinow och Rose. Teorin appliceras för att komplettera studiens metod. Under 

rubriken ”Metod” sker först en beskrivning av det empiriska material som analyserats i studien, 

därefter beskrivs metoden kritisk diskursanalys som används i studien. I uppsatsen har en kritisk 

diskursanalys utformad av Fairclough använts. Kritisk diskursanalys är att betrakta som både teori 

och metod, därav fyller ovanstående biopolitiska teori en kompletterande funktion. Därefter följer 

”Analys” där analysen av materialet redovisas. Analysen består av tre nivåer, diskursiv praktik, text 

och social praktik. Uppsatsen avslutas med ”Avslutande diskussion” som innehåller en 

sammanfattning av studiens resultat, reflektioner över resultatet i koppling till teori, tidigare 
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forskning och metod. Diskussionen avslutas med idéer om framtida forskning.  

  

2. Tidigare forskning 
Hunger och världssvält är långt ifrån nyheter, hunger har funnits i alla tider i olika delar av världen.  

Den hunger och världssvält vi idag känner till motarbetas på flera fronter och ur olika perspektiv 

(Haugen 2009, Clapp 2005, Bello 2010). Arbetet mot hunger handlar om att skapa en tryggad 

livsmedelstillgång för de som idag inte har det. Detta innebär både att priser på mat ska vara 

överkomliga även för fattiga och att de som står helt utan medel ska få en säkrad tillgång genom 

bistånd. Ett steg i arbetet har varit att beteckna mat som en mänsklig rättighet. (Haugen 2009:269) 

Det för allmänheten mest synliga arbetet mot hunger är biståndsarbetet, ett arbete som vid en första 

anblick kan verka opolitiskt men som i verkligheten är långt ifrån detta (Glapp 2005:467).  

 

2.1 Livsmedelsbiståndets historia 
Jennifer Clapp (2005) och Walden Bello (2010) har studerat livsmedelsbiståndets historia och dess 

nutida funktion ur ett politiskt perspektiv. 

 

Det livsmedelsbistånd vi idag känner till kännetecknas av att rikare länder hjälper fattiga att på olika 

sätt säkra sin tillgång till mat. Denna typ av livsmedelsbistånd började USA arbeta med under 1950-

talet, Kanada och dåvarande EEC (European Economic Community) följde snabbt efter. (Clapp 

2005:468-469) I början av detta biståndsarbete färgades de givande ländernas handlingar av 

egenintresse. Jennifer Clapp (2005:468-470) menar att framförallt USA arbetade efter en devis av 

egenintresse där landets biståndsarbete syftade till att kontrollera de egna förråden samt öka 

exporten genom att bistå med grödor och livsmedel. Detta är även något Walden Bello (2010:37) tar 

upp i ”Matkrigen”. Han menar att USA, förutom kontrollen över volymen i sina egna 

spannmålsförråd, även använder biståndsarbetet som ett sätt att politiskt arbeta mot bland annat 

kommunismen. Detta biståndsarbete, med sin grund i 1950-talet, utvecklades fram till och med 

1990-talet, sedan förändrades synen på bistånd (Clapp 2005:470). Mellan 1950- och 1990-talet 

pågick den så kallade Gröna Revolutionen (Naylor & Manning 2005:517), ett biståndsfinansierat 

projekt som var som starkast under 1960- och 70-talen (Bello 2010:41). Projektet var en del av 

arbetet med att hantera den svält och undernäring som fanns i utvecklingsländer under 1950- och 

60-talet (Naylor & Manning 2005:517). Gröna Revolutionen betraktas som såväl lyckad som 

närmast katastrofal. Naylor och Manning (2005:518) framställer projektet som överlag lyckat men 

menar att fattiga länder söder om Sahara blev förlorare. I dessa delar av Afrika misslyckades 

försöken att odla fram grödor anpassade till områdets miljö och klimat. Det gjordes försök att i 
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området odla grödor anpassade för Asien men även detta misslyckades. (Naylor & Manning 

2005:518) Bello (2010:90) ser den gröna revolutionens misslyckanden i Afrika som politiskt 

orsakade. Han menar att regler kring och styrning av livsmedelsproduktionen, som bland annat 

världsbanken stod bakom, försvårade situationen för afrikanska bönder. Regleringarna innebar 

bland annat genom att subventioner för gödningsmedel upphörde. (Bello 2010:90) 

  

2.2 Den genmodifierade grödan föds 
På 1950-talet började forskare inom mikrobiologi förstå hur gener kunde förflyttas. Den genetiskt 

modifierade gröda vi idag känner utvecklades på 1980-talet, forskare lyckades nu flytta och placera 

gener i växter. Under 1990-talet började genetiskt modifierade grödor såsom vete, majs och raps 

produceras för konsumtion. De grödor som då användes var modifierade på ett vis som gjorde dem 

tåliga mot växtgifter och var resistenta mot vissa insekter. (Stone 2010:382) Dessa GMO-grödor 

producerades främst i USA och Kanada medan Västeuropa ställde sig starkt kritiska till dessa 

grödor (Stone 2010:382, Clapp 2005:478). 

 

2.3 Den genmodifierade grödan räddar världen? 
Det var i slutet på 1990-talet som debatten om genmodifierade grödors vara eller icke-varande 

började handla om vilken inverkan de skulle ha på utvecklingsländer. (Naylor & Manning 

2010:520; Stone 2010:382). Stone (2010:388) tillskriver presentationen av ”det gyllene riset”, ett 

genmodifierat ris extra rikt på näring, som starten på diskussionen om GMO som ett möjligt 

verktyg i arbetet mot hunger. Stone (2010:382) menar att GMO-debatten idag står kvar i detta 

perspektiv trots att majoriteten av produktionen av genmodifierade grödor, och därmed även 

nyttjandet av tekniken, står att finna i den storskaliga industriella agrara produktionen. Detta en 

produktion som främst finns i USA och delar av Sydamerika. I Europa och stora delar av Afrika är 

inställningen till GMO idag fortsatt restriktiv, Asiens inställning är mer lik USA:s liberala 

inställning. (Stone 2010:382-383) När så GMO börjar betraktas som en lösning på hungersnöden är 

tekniken redan kontroversiell, främst på grund av USA:s positiva attityd och Europas negativa 

menar Stone (2010:382). Detta leder till att det också uppstår olika uppfattningar om vilka 

konsekvenser GMO skulle kunna få i utvecklingsländer. Det näringsrika riset blev en del av 

argumenten att GMO kan förbättra hälsan för en undernärd eller svältande befolkning. Å andra 

sidan menade motståndare att GMO-grödor var en fara för hälsa och miljö samt att patenten kunde 

ta ifrån länder deras självständighet. (Stone 2010:382)  

 

Stone (2010:387) ifrågasätter om GMO kan vara en räddande teknik för fattiga utvecklingsländer. 
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Han menar att de argument som finns för GMO som en lösning på hungerfrågan faller på att 

tekniken, än idag, används inom områden där det går att tjäna pengar. (Stone 2010:387) Stone 

(2010:382) betraktar den kontrovers som råder kring GMO och hur hungerfrågan kopplas samman 

med tekniken, han menar att sammankopplingen möjliggör för både skeptiker och förespråkare att 

stärka sina GMO-argument. Stone närmar sig dock inte de regleringar och förbud som finns mot 

GMO i förhållande till hur tekniken idag används. Som nämnts ovan anges vilka delar av världen 

som har en liberal alternativt konservativ inställning, men kopplingen mellan förbud och de 

användningsområden GMO idag verkar inom förs inte riktigt samman. De lagar och regleringar 

som råder tar Clapp (2005:467) upp i sin studie om hur hungerfrågan påverkas av GMO.  

 

2.4 Gentekniken gör livsmedelsbistånd politiskt 
Idag går ca 50 procent av livsmedelsbiståndet genom FN:s livsmedelsprogram, de två enskilt största 

aktörerna inom livsmedelsbistånd är USA och EU (Clapp 2005:469-470). Medan livsmedelsbistånd 

i början handlade om egenintresse finns idag ett större fokus på långvariga lösningar på 

hungerfrågan, målet är numera att bistånd ska bidra med lokal utveckling (Clapp 2005:469-470; 

World Food Program 2011c). Målsättningen att bidra med utveckling förändrade biståndet och 

många givande länder och organisationer ger idag pengabistånd istället för livsmedel. USA har dock 

fortsatt  med att i hög grad bidra med mat. (Clapp 2005:469-470)  

 

Som jag nämner ovan har Clapp studerat det det nutida livsmedelsbiståndet och den politik som 

omger den. I ”The Political Economy of Food Aid in an Era of Agricultural Biotechnology” har 

Clapp (2005:477) studerat olika länders attityder till genmodifierade livsmedel som bistånd och då 

även vad som format deras attityder. I studien beskrivs främst attityden i USA och EU samt länder 

som är mottagare av livsmedelsbistånd men som vägrar ta emot genmodifierade livsmedel. Clapp 

(2005:470) anser att det bistånd som varit fokuserat på utvecklande bistånd nu, på grund av 

utvecklingen av genmodifierade grödor, alltmer återgår till att tjäna såväl de givande som 

mottagande ländernas ekonomi. Clapp (2005:479-480) menar att den främsta anledningen till 

USA:s inställning till att livsmedelsbistånd även ska omfatta genmodifierade grödor och livsmedel 

är landets överproduktion av grödor och dessa till stor del är genmodifierade. För USA blir bistånd i 

form av grödor och livsmedel ett sätt att kontrollera sina egna spannmålsförråd och därmed även 

ekonomi. Skulle förbud mot GMO hävas i EU, och de många afrikanska länder som nu har förbud, 

möjliggör detta för USA att utöka sin internationella handel med livsmedel. I ett försök att få bort 

restriktiva lagar mot GMO internationellt sett fortsätter USA därför av ren princip ge mat som 

bistånd i högre utsträckning än de ger pengar. (Clapp 2005:479-480) Clapp (2005:478,480-481) 
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menar vidare att EU:s premiering av pengabistånd inte är fullt altruistiskt, hon betraktar även EU:s 

inställning som grundad i politik. Genom att upprätthålla såväl pengabistånd som förbud mot GMO 

skapas en fördelaktig global marknad för EU:s GMO-fria produkter som USA inte kan nå. Genom 

förbuden mot GMO i afrikanska länder förstärks EU:s handelsrelationer. Dessa handelsmöjligheter 

med EU bidrar starkt till afrikanska länders upprätthållna förbud, länderna vill sälja sina produkter 

globalt. Så länge EU behåller sina restriktiva regleringar skulle ett godkännande av GMO skulle 

kraftigt begränsa deras globala handel. (Clapp 2005:478,480-481) 

 

2.5 Förespråkare och motståndare 
Walden Bello (2010) har i boken ”Matkrigen” även han ett politiskt perspektiv när har analyserar 

den globala matkrisen. Matkris innefattar här direkt hungersnöd och stigande matpriser som drabbat 

många länder. (Bello 2010:9) 

 

Mat har alltid producerats och konsumerats i sociala former, samhällsutveckling leder därför till att 

produktion och konsumtionsformer förändras med tiden (Bello 2010:29). Bello (2010:29) menar att 

den idag globalt rådande kapitalistiska formen handlar om att få ut mervärde, alltså i första hand 

odla för att sälja. Han sätter detta mot den tidigare formen av småskaliga bruk som i första hand 

producerade för självhushållning och i andra hand för försäljning (Bello 2010:29). Bello (2010:35-

36) förespråkar klart de småskaliga jordbruken, han ställer uthållighet mot produktionsvolym och 

långsiktighet mot vinstmaximering. Bello (2010:35-36) anser att marknadsrelationerna breder ut sig 

på bekostnad av relationer som betecknas av samarbete och tradition. Biotekniken utvecklas under 

ett livsmedelsparadigm som, enligt Bello (2010:47-48), främjar industrialiseringen av jordbruken. 

Bello har en negativ inställning till GMO (2010:42-43), både genom de negativa effekter han menar 

att detta har på natur och på livsmedelsproduktion. Gentekniken motarbetar de småskaliga 

jordbruken genom att de gentetiskt framtagna produkterna skyddas genom immateriell rätt och att 

de bland annat ges funktionen att de inte kan användas till mer än en årssådd, d v s ger inget utsäde 

av årets skörd till nästa års (Bello 2010:42-43). Han (2010:99) menar vidare att orsakerna till 

situationen i Afrika, där det finns länder med extrema långvariga problem med hunger och svält, 

glöms bort till förmån för en förväntan att bioteknik ska vara en ny revolutionerande lösning på 

hungerfrågan. För Bello (2010:167) är lösningen på matkrisen inte teknisk utveckling, lösningen är 

att bryta det globala kapitalistiska produktionsparadigmet och tillämpa ett så kallat 

livsmedelssuveränitetsparadigm. Ett sådant system utesluter inte den småskalighet han anser bör 

eftersträvas (2010:167). 
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Det finns de som ser GMO-tekniken som en möjlighet. Naylor och Manning (2010) ser positivt på 

GMO och anser att detta mycket väl kan vara vägen till att tillgodose u-länder med mat. De menar 

att det finns hinder kring hur fattiga länder ska få ta del av utvecklingen inom genteknik men att 

företag och organisationer arbetar på att lösa detta. (2010:524-525) För Naylor och Manning är 

debatten om GMO som en lösning på hungerfrågan är en fråga om etik (2010:520). De anser att 

EU:s restriktiva inställning till GMO tvingar afrikanska länder till förbud mot GMO och därmed 

också tvingas neka livsmedelsbistånd från till exempel USA som levererar genmodifierade grödor. 

(Naylor & Manning 2010:520) Naylor och Manning (2010:520) menar att de immateriella 

rättigheterna på framtagna grödor gör att gentekniken i praktiken ägs av privata vinsdrivande 

företag. Vinstintresset gör dem ointresserade av att använda den utvecklade tekniken på en marknad 

som består av fattiga länder. Genom att investera i fattiga länders uppbyggnad av egna faciliteter för 

att utveckla grödor kan investeringsintresset i fattiga länder öka då det då finns möjligheter att få ut 

mervärde. (Naylor & Manning 2010:520, 524-525) Naylor och Manning (2010:524-525) 

vidareutvecklar inte detta påstående men  pekar på att privata internationella företag, som t ex 

Monsanto, lovat att bidra med matsäkerhet i Afrika. Företag skulle då bistå organisationen AATF 

(African Agricultural Technology Foundation) som arbetar med att hitta och tillämpa diverse 

biotekniker anpassade till lokala behov. (Naylor & Manning 2010:524-525) 

 

Den tidigare forskningen visar att GMO påverkar arbetet mot hunger. Den visar även att det såväl 

globalt som individuellt finns främst två uppfattningar om GMO, positiv och negativ. Den positiva 

uppfattningen innefattar en en syn på gentekniken som ett viktigt redskap mot hunger där 

gentekniken kan öka och förbättra livsmedelsproduktionen. En negativ inställning till GMO ger 

istället en bild av negativa effekter i form av bland annat den beroendeställning jordbrukare befaras 

få gentemot privata företag.  

 

3. Teori 
Det finns flera sätt att genomföra en kritisk diskursanalys, i denna uppsats använder jag mig av en 

kritisk diskursanalys utformad av Norman Fairclough. En kritisk diskursanalys betraktas vara både 

teori och metod (Winther Jörgensen & Philips 2000:66), enligt Faircloughs modell utesluter detta 

inte behovet av ytterligare teorier (Winther Jörgensen & Philips 2000:90). Jag använder här 

Foucaults biopolitik som kompletterande teori för den kritiska diskursanalysen. Det är i den sociala 

praktiken, den sista analytiska nivån, som den kompletterande teorin appliceras. Faircloughs modell 

och den kompletterande teorins roll beskrivs närmare under ”Metod”.  
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I ”Sexualitetens historia” har Foucault ägnat de sista sidorna åt att tala om biomakt, vilken 

biopolitiken är en del av. Foucault avled innan han hunnit utveckla sina tankar vidare men teorin 

lever vidare. Det finns idag flera utvecklingar av biopolitiken, några av de mest betydelsefulla är 

kanske Agamben samt Hardt och Negri. Jag har i studien valt att basera den teoretiska 

utgångspunkten på Foucault samt den vidareutveckling av biomakt och biopolitik som föreslås av 

Rabinow och Rose i ”Biopower today”. Motivet till detta är dels författarnas ”modernisering” av 

biomakt och biopolitik, dels på grund av synen på makt. 

 

Foucault menar att vi lever i en ”biomaktens tidsålder” (2002:141) vars grund lades under 1600- 

och 1700-talen. Biomakten består av två typer av maktformer där den ena utövar en disciplinär 

kontroll över kroppen, ”människokroppens anatomo-politiska discipliner” (Foucault 2002:141, 

kursivt i bok), den andra utövar kontroll över människans biologiska livsprocesser, ”biopolitik”  

(2002:141, kursivt i bok). Utvecklingen av anatomo-politiska discipliner började på 1600-talet och 

biopolitiken blev en följd av denna. De anatomo-politiska disciplinerna syftade till att disciplinera 

kroppen, underkasta den under makten, nyttja den som ett redskap och maskin att utvinna kraft 

genom. Genom detta gjordes kroppen produktiv, därmed också lönsam för makten (2002:141). 

Denna disciplinering, menar Foucault, skedde rent praktiskt genom inrättandet av institutioner 

såsom skolor och verkstäder (2002:141). Det är nu det uppstår behov av att även kontrollera den 

befolkning de disciplinerade kropparna gemensamt bildar. Det uppstår befolkningsproblem inom 

hälsa, bostad, ålder och så vidare som måste hanteras på grund av de ekonomiska och politiska 

effekter problemen har. Detta leder till utvecklingen av alltfler tekniker av både disciplinär och 

kontrollerande form som innebär början på biomakten. (2002:141) Dessa två maktformer 

sammanförs under 1800-talet, Foucault anger sexualitetsmönstret som en av de mest betydelsefulla 

maktteknologierna som sammanförande faktor. Den utveckling som skedde under 1700-talet inom 

ekonomi och jordbruk ökade kunskaperna om livet. Tillsammans med alltfler tekniker inom 

anatomisk politik och biopolitik togs döden bort som det direkta hotet från människans liv. 

(Foucault 2002:142) Livet blev mindre biologiskt och mer politiskt då ”vetandet kontrollerar och 

makten ingriper” (2002:143). Vetandet om livet ökar och därmed maktens områden för kontroll 

över kroppen och livet, i stället för döden. (2002:143-144) Foucault (2002:144) beskriver biopolitik 

som ”det som uttryckligen för in livet på de matematiska beräkningarnas område och gör makten-

vetandet till en faktor för det mänskliga livets omvandling” (2002:144). En full kontroll över livet 

eftersträvas av biomakten. Livet kan dock aldrig helt bemästras genom den, vårt liv som biologiska 

varelser gör aldrig människolivet helt riskfritt. Foucault (2002:144) ger som exempel hur 

mikrobiologi kanske snarare ökar vår utsatthet i egenskap av biologiska varelser och därmed också 

blir ytterligare en del av livet som inte kan bemästras. Foucault menar att den moderna människan 
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idag är ”ett djur med en politik där dess liv som levande varelse är satt i fråga”, att ”släktet blir 

insats i sina egna politiska strategier” (2002:144). Biomakten betraktas av Foucault som en 

förutsättning för kapitalismen . Genom biomakten har individen och befolkningen anpassats till att 

tjäna det kapitalistiska systemet, livet har värderats efter dess värde för de ekonomiska processerna. 

(2002:142) Men med värde kommer också skillnad och de makttekniker som tillämpats av 

biomakten har enligt Foucault skapat ”segregation och social klasskillnad” (2002:142). 

 

Rabinow och Rose (2006:204) menar att den grund Foucault har utvecklat om biomakt och 

biopolitik i ”Sexualitetens historia, band 1” är otillräcklig för att appliceras på dagens samhälle. 

Foucault utvecklade begreppet biomakt genom en historisk kontext där biomakten såg ut på ett 

annat sätt än nu. De menar att det därför behöver tillföras vissa element till förståelsen av biomakt 

idag. Det krävs: 

 

a form of truth discourse about living beings and an array of authorities considered 

competent to speak that truth; strategies for intervention upon collective existence in 

the name of life and health; and modes of subjectification, in which individuals can 

be brought to work on themselves, under certain forms of authority, in relation to 

truth discourses, by means of pracitces of the self, in the name of individual or 

collektive health. (Rabinow & Rose 2006:204) 

 

Detta kan förstås som att det ska finnas sanningsdiskurser uttalade av experter som anses 

kvalificerad att uttala sanningen. Det ska i namnet av liv och hälsa utövas strategier för att påverka 

en grupps existens. Människor ska självständigt föra en livsstil som främjar befolkningens hälsa, 

men den ska vara reglerad under experternas sanningar och inom de sanningsdiskurser dessa 

experter talar.(Rabinow & Rose 2006:204) Jag menar att det livsmedelsbistånd som idag finns kan 

uppfattas som biopolitik då detta reglerar människors liv genom tillgång till livsmedel. I de texter 

som utgör det empiriska materialet sker en legitimering av sanningdiskurser. Det sker dels genom 

författarna själva i sin roll som till exempel vetenskapsman eller politiker, dels genom uttalanden 

som hänvisar till utredningar eller andra experter.  

 

Rabinow och Rose (2006:203) menar att stater inte är de enda makthavarna, icke-statliga 

grupperingar har haft och kommer i fortsättningen ha ett stort inflytande över utvecklingen av 

biopolitiska strategier och strider. Detta har främst sedan slutet av 1800-talet lett till att statsmakt 

handlat om att hantera och sätta kunskapsbaser och problematiseringar skapade utanför statens 

apparat i relation till statsmakten. De menar vidare att de icke-statliga anordningarna kan utöva sin 
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makt gentemot staten så länge statens strävan efter liberaliserade samhällen finns kvar. Dessa 

statens liberalistiska strävanden öppnar för kunskapsackumulerande utanför staten och därmed 

upprätthåller maktpositioner av icke-statliga grupperingar. (Rabinow & Rose 2006:203) 

Utvecklingen av gentekniken och arbetet mot världssvälten är verksamheter som bekostas och 

genomförs både med privata och offentliga medel. Monsanto ett av de privata företag som utvecklar 

genteknik inom livsmedelsområdet (Monsanto 2011). Företaget och dess verksamhet är ett exempel 

på hur icke-statliga grupperingar skapar kunskap utanför staten och bidrar till grupperingarnas 

maktposition gentemot staten. Gentekniken kan uppfattas som en kunskap som öppnar för nya 

biopolitiska strategier för att reglera svältande och fattiga människors hälsa och liv. Gentekniken 

förändrar vetandet om hungerfrågan och därmed även maktförhållanden.  

 

4. Metod 

4.1 Datamaterial 
I studien analyseras 18 texter hämtade från svensk dagspress. Av dessa är övervägande del, 11 st, 

debattartiklar, synpunkt, ordet fritt, och opinion. Tre texter är krönikor och ledare, samt ett svar från 

tidningen på en debattartikel, samtliga skrivna av personer med anknytning till tidningen, de kan 

antas ha avlönats för sin text och åsikt. Fyra texter är så kallade reportage eller nyheter. Av de 18 

texterna förespråkar åtta GMO som lösning på hungerfrågan, nio texter är mot lösningen, en av 

nyhetsartiklarna svårdefinierad då den innhåller både för- och motargument. Texterna är till en 

övervägande del alltså tillhörande en debattgenre, samtliga nyhetsartiklar uttrycker åsikter från 

såväl för- som motperspektivet. Det är framförallt i debattgenren perspektiven framhävs. Genom att 

adressera båda perspektiven sker en förstärkning av den egna åsikten alternativt försvagandet av 

motståndares. Alla utom två texter har hämtats via Mediearkivet, tillgänglig genom Uppsala 

Universitets bibliotek. Det övriga två texterna har hämtats från Dagens Nyheter via tidningens 

hemsida (www.dn.se). Artiklar från Mediearkivet hittades genom sökorden; ”svält”, ”hungersnöd” 

och ”gmo”. Tidsperioden för artiklarna begränsades till publicering mellan 2008-01-01 och 2011-

11-01. Den typ av tidningar sökningen omfattade kategoriserades i databasen som ”Storstadspress”, 

”Prioriterad landsortspress” och ”Landsortspress”. Tidsbegränsningen avgjordes efter vad som dels 

är att betrakta som en aktuell tidsperiod och dels som behövdes för att få tillräckligt med material då 

till exempel endast två artiklar ansågs relevanta från 2011. Sökningen i Mediearkivet gav cirka 60 

artiklar av dessa bedömdes 16 som relevanta. Kriterier för relevans var att artiklarna skulle 

innehålla text där hungerfrågan och genmodifierade grödor adresserades tillsammans. Det finns 

artiklar som publicerats flera gånger i olika tidningar, dessa har betraktats som en text i analysen, 

samma artikel har alltså inte analyserats som flera olika. De två artiklar som hämtats via Dagens 
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Nyheter var det totala antalet artiklar som kom fram i en sökning via tidningens sökmotor, sökorden 

var ”gmo” och ”svält”. Båda texter publicerades 2009. Vid sökning både via Mediearkivet och via 

Dagens Nyheter testades andra sökkombinationer. Dessa gav antingen fler men irrelevanta artiklar 

alternativt inga fler artiklar alls, från dessa sökningar används därför inte några artiklar. 

 

Valet av material grundar sig i målsättningen att få en inblick i och förståelse för hur hungerfrågan 

och GMO betraktas i det svenska samhället. Artiklarna består till större del av debattartiklar. Dessa 

är skrivna av privatpersoner och personer som skriver i egenskap av exempelvis politiker, forskare 

och organisationsmedlemmar. De reportageartiklar som ingår i studien innehåller intervjuer med 

bland annat jordbrukare och forskare. Detta gör att artiklarna kan förstås som en representation av 

den svenska samhällssfären. 

 

4.2 Metod  
Det finns en rad teorier och metoder inom det diskursanalytiska området, det är även en form av 

analys som används inom olika ämnesområden. Kritisk diskuranalys är ett av förhållningssätten när 

det gäller att analysera diskurser. (Winther Jörgensen & Phillips 2000:7) I uppsatsen tillämpas en 

form av kritisk diskuranalys utvecklad av Norman Fairclough. I följande metodtext sker en 

övergripande beskrivning av det diskursanalytiska fältet. Därefter följer en beskrivning av vad 

kritisk diskursanalys innebär, redogörelsens tyngdpunkt ligger på Faircloughs modell.  

 

4.2.1 Diskursanalys 
För att tillämpa Faircloughs kritiska diskursanalys i uppsatsen har jag valt att använda mig av 

Winther Jörgensen och Phillips (2000) bok ”Diskursanalys som teori och metod”. Författarna tar i 

boken upp tre typer av diskursanalyser, det är diskursteori, kritisk diskursanalys och 

diskurspsykologi. När Winther Jörgensen & Phillips anger vad som är gemensamt för de tre 

analyserna skriver de att ”alla delar utgångspunkten att våra sätt att tala på inte neutralt avspeglar 

vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer utan spelar en aktiv roll i skapandet och 

förändringen av dem” (Winther Jörgensen & Phillips 2000:7). Diskursanalyser, vilka har sin grund i 

strukturalism och poststrukturalism, handlar om att även om vår sociala värld skapas genom språket 

så är den fysiska världen sann (Winther Jörgensen & Phillips 2000:15). Svält är verkligt, människor 

dör av hunger, men när denna svält ska förstås, beskrivas, talas om, så sätts det fysiskt verkliga in i 

ett sammanhang och svält talas då om genom diskurser. Vad svält är, beror på och hur problemet 

kan lösas kan då uppfattas och förklaras på många olika sätt. Medan det i vissa sammanhang kan 

talas om ur ett politiskt perspektiv kan det i ett annat ske genom ett miljöperspektiv. Perspektiven 
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formas genom olika diskurser. De kan även formas genom att samma diskurser och perspektiv 

används, kombinationerna leder till olika diskurser med olika betydelser (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:16). Diskurs definieras i Winther Jörgensen och Phillips som följande, ”Diskurs är ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av den)” (Winther Jörgensen & Phillips 

2000:7). I kritisk diskursanalys uppfattas diskurs skapa ”sociala identiteter”, ”sociala relationer” 

och ”kunskaps- och betydelsesystem” (Winther Jörgensen & Phillips 2000:73). Detta sker genom 

modalitet och transivitet, något som redogörs för närmre under ”Textnivå”.   

 

4.2.2 Kritisk diskursanalys 
Kritisk diskursanalys betraktas vara både teori och metod (Winther Jörgensen & Phillips 2000:66).  

Det finns flera alternativa tillvägagångssätt gällande att tillämpa Kritisk diskuranalys, liksom 

Winther Jörgensen & Phillips (2000:66) själva påpekar har Fairclough utvecklat en metod 

användbar inom forskning av samhället.  

 

Fairclough har byggt upp en tredimensionell modell genom vilken analysen kan genomföras. 

Modellen består av dimensionerna diskursiv praktik, text och social praktik (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:72), dessa beskrivs närmare nedan. En analys genom denna modell syftar till att 

koppla samman och klarlägga relationen mellan diskursiv praktik och de sociala förändringar som 

sker i samhället (Winther Jörgensen & Phillips 2000:66). Centralt för kritisk diskursanalys är 

uppfattningen att diskurs både konstituerar och konstitueras. Diskurs är alltså det som formar vårt 

samhälle, våra strukturer, samtidigt som samhället formar diskurserna. (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:67-68). I tal om GMO som lösning på hungerfrågan råder en mängd diskurser, alltså 

hur vi talar om GMO i det sammanhanget är format av hur vårt samhälle idag ser ut. Samtidigt 

påverkar diskurserna, vårt tal om GMO, hur vårt samhälle ser ut. Winter Jörgensen & Phillips 

(2000:72) skriver att Fairclough använder begreppet diskurs på det sätt som beskrivs ovan, något 

som formar och formas av samhället. Vidare säger de att Fairclough även använder ordet diskurs 

som ett sätt att namnge dessa tal om GMO. Som senare framgår i uppsatsen namnges bland annat en 

diskurs i tal om GMO som motståndsdiskursen. När Fairclough talar om diskurser anges ett flertal 

typer av diskurser, Winther Jörgensen & Phillips (2000:73) har i sin redogörelse av Faircloughs 

modell valt att förenkla detta och talar huvudsakligen om diskurser och genrer. Eftersom uppsatsens 

metod baseras på Winther Jörgensen & Phillips bok används begreppsförenklingen även här. I 

uppsatsen delas det empiriska materialet in i en debattgenre och en nyhetsgenre. I nyhetsgenren 

ingår de fyra texter som är typiska reportage och nyhetsartiklar, övriga texter ingår i debattgenren.  
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Diskurser och genrer utgör tillsammans diskursordningar (Winther Jörgensen & Phillips 2000:73). I 

tal om GMO har jag ovan nämnt att det framgår en motståndsdiskurs men det finns även en 

förespråkande diskurs. Båda dessa diskurser ingår i samma diskursordning och de kämpar båda om 

att ge sin betydelse om GMO som lösning på hungerfrågan. Diskursordningen innhåller alltså flera 

olika diskurser som kan stå i motsats till varandra. En diskursordning kan innehålla diskurser som 

står mot varandra i en kamp om att vara de som ger diskursordningen dess innehåll. (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000:134) 

 

Valet att använda Faircloughs kritiska diskursanalys föranleds av två orsaker. Fairclough har 

utvecklat en modell där han tillhandahåller ett tydligt metodologiskt tillvägagångssätt genom den 

tredimensionella modellen och de redskap han tillför den. Analysen innebär att en kommunikativ 

händelse analyseras genom den tredimensionella modell som redogörs för nedan (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000:66). I denna studie är den kommunikativa händelsen de publicerade 

texterna. Teoretiskt ger modellen möjligheten att se hur samhället påverkar och påverkas av 

förändringar. Kritisk diskursanalys är just kritisk, dess syfte är att visa på ojämlika 

maktförhållanden som råder i samhället och därigenom bidra till förändring. Winther Jörgensen & 

Phillips skriver att kritisk diskursanalys ”ställer sig – i frigörelsens namn – på de undertryckta 

samhällsgruppernas sida” (2000:70). 

 

4.2.2.1 Diskursiv praktik 

I den diskursiva praktiken studeras hur texter produceras och konsumeras, vilka diskurser som 

förekommer (Winther Jörgensen & Phillips 2000:85). I denna studie ligger fokus på produktion, det 

innebär fokus på hur författarna byggt upp sina texter, vilka diskurser och genrer de använt sig av. 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000:75). Analysen på denna nivå innefattar även hur diskurser 

används, det innebär ett fokus på intertextualitet och interdiskursivitet. Intertextualitet handlar om 

hur författaren av en text bygger sin text på tidigare texter, sådant som tidigare sagts, en text 

påverkad av historien. Uppfattningen är att det aldrig går att talar fritt, allt bygger på vad som 

tidigare sagts och hänt. Om texter tydligt baseras på andra texter, till exempel genom att författaren 

hänvisar till tidigare texter eller beskrivningar, talar man om manifest intertextualitet. Genom att 

studera intertextualiteten i en text går det att säga något om historiens påverkan på texten men även 

textens påverkan på historien. (Winther Jörgensen & Phillips 2000:77-78) Interdiskursivitet, en typ 

av intertextualitet, handlar om vilka diskurser och/eller genrer som används av talaren. En hög 

interdiskursivitet innebär att texten innehåller många olika diskurser, vilket kan ses som ett tecken 

på förändring eller försök till förändring. Rådande maktrelationer påverkar dock förändringar och 
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försök till förändring och begränsar vilka diskurser som kan användas av talaren. (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000:77) Det finns även kreativa respektive konventionella diskursiva 

praktiker. Den förstnämnda innebär diskurser som används och kombineras på ett nytt sätt vilket 

visar på samhälleliga förändringar, den sistnämnda är då motsatsen, diskurser kombineras på sätt 

som gjorts sedan tidigare vilket visar att rådande maktrelationer består och att rådande 

diskursordning därmed upprätthålls. (Winther Jörgensen & Phillips 2000:77) 

 

4.2.2.2 Textnivå 

Text är den dimension av analysen där den direkta texten anlyseras. Winther Jörgensen och Philips 

nämner i ”Diskursanalys” några analytiska redskap för nivån, interaktionell kontroll, etos, 

metaforer, ordval samt grammatik. Redskapen är hämtade från Faircloughs ”Discourse and Social 

Change”. (Fairclough 1992 i Winther Jörgensen & Philips 2000:87) Genom att använda redskapen 

skapas en förståelse för hur och vilka diskurser som visar sig i texten. (Winther Jörgensen & Philips 

2000:87) De grammatiska redskapen modalitet och transitivitet beskrivs närmre. Dessa 

grammatiska verktyg blottar hur en diskurs skapar identiteter och sociala relationer, dess kunskaps- 

och betydelsesystem (modalitet) samt vilka ideologiska konsekvenser texten får (transitvitet). 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000:87) Det finns olika slags modaliteter, det gemensamma för dem 

är att se i hur hög grad talaren instämmer i sitt påstående. Fokus ligger här på vilket sätt talaren 

instämmer (Winther Jörgensen & Phillips 2000:87). Några av de modaliteter som tas upp är 

sanning, hedge, kategorisk modalitet, objektiv och subjektiv modalitet. Uttrycker talaren ett 

påstående som en absolut sanning eller öppnar påståendet för en viss osäkerhet? Uttrycks 

påståendet på ett sätt som visar att det kan finnas andra sanningar? Hedge innebär att författaren 

formulerar ett påstående som ger det låg eller hög affinitet. Låg affintiet innebär att författaren 

formar ett påstånde men lägger till ord (verb) som till exempel ”lite”, ”liksom”, och ”kan”, medan 

hög affinitet innebär att författaren lägger till ord som ”ska” och ”måste”. Kategoriska och objektiva 

modaliteter handlar om att författaren uttrycker något som fakta, medan subjektiv modalitet 

uttrycker ett påstående som författarens egna uppfattning, att använda sig av kategorisk eller 

objektiv modalitet uppfattas som ett försök att upprätthålla alternativt ge sig själv auktoritet. 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000:87-88) Transitivitet innebär fokus på hur en händelse beskrivs, 

om händelsen förbinds med en agent eller om fokus ligger på effekten av händelsen. Ställs någon 

som ansvarig för en händelse eller fokuserar författaren på effekterna? Uttalas en tydlig agent eller 

nedtonas denne? Genom att betona agenten anger man någon som ansvarig. (Winther Jörgensen & 

Philips 2000:87) Winther Jörgensen & Philips (2000:87, 89) tar upp nominalisering samt tal i passiv 

form inom transitivitet. Både nominalisering och passiv form ger ett mindre fokus på agenten. 

Nominalisering innefattar att fokus läggs på effekten av händelsen genom att processen beskrivs 
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med substantiv istället för verb eller adjektiv. Genom att tala i passiv form och lägga fokus på 

händelsen skapas en uppfattning om händelsen skapas som innebär att den uppfattas som något som 

hände utan orsak, utan agent. (Winther Jörgensen & Phillips 2000:87, 89) 

 

4.2.2.3 Social Praktik 

Text och diskursiv praktik sätts här in i ett större sammanhang genom att ställas i relation till den 

sociala praktiken (Winther Jörgensen & Phillips 2000:90). Denna placering av text och diskursiv 

praktik syftar till att svara på ”huruvida den diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar 

den existerande diskursordningen, och vilka konsekvenser det har för den bredare sociala praktiken 

(den sociala praktikens nivå)” (Winther Jörgensen & Phillips 2000:75). Den bredare sociala 

praktiken består både av det diskursiva och det icke-diskursiva, för att säga något konsekvenserna 

för den sociala praktiken krävs en kartläggning av det icke-diskursiva vilket inte låter sig göras 

genom enbart diskursanalysen. Genom att här applicera en teori kan både de diskursiva och de icke-

diskursiva sociala praktikernas relation till den diskursiva praktiken kartläggas, i denna studie sker 

kompletteringen genom att applicera biopolitisk teori. Då en teori lagts till i analysen kan man nu nå 

det sista steget av analysen där frågor om reproduktion eller reproduktion sker i den sociala 

praktiken kan besvaras. (Winther Jörgensen & Phillips 2000:90)”Vilka är den diskursiva praktikens 

ideologiska, politiska och sociala konsekvenser? Förstärker och döljer den diskursiva praktiken 

vissa ojämlika maktförhållanden i samhället eller sätter den maktpositionerna i fråga genom att 

framställa verkligheten och de sociala relationerna på ett nytt sätt?” (Winther Jörgensen & Phillips 

2000:90). Typen av frågor syftar till att uppnå det syfte kritisk diskursanalys har att bland annat 

skapa en medvetenhet kring ojämlika maktförhållanden och vilka konsekvenser det kan få (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000:92). 

 

5. Analys 
Inför analysen har en analytisk ram skapats. Det analytiska ramverket har som syfte att avgränsa 

diskurser och strukturera undersökningen (Winther Jörgensen & Phillips 2000:137). Genom tidigare 

forskning och syfte med studien utgår analysen från diskursordningen ”GMO som lösning på 

hungerfrågan”, i denna ingår två på förhand formulerade diskurser, en förespråkande diskurs och en 

motståndsdiskurs (se bilaga 1). Den bredare sociala praktik som text och diskursiv praktik är en del 

av och som bildar ramen för diskursanalysen är genteknikens växande inverkan på den globala 

livsmedelsproduktionen och det globala arbetet mot hunger.  

 

Det finns ett metodologiskt problem när det gäller gränsdragningen mellan diskurser, problemet 
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framkommer främst när man börjar dela in diskurser i nivåer. För att sätta gränser för en diskurs ska 

diskursen uppfattas som olik andra betydelsefixeringar. (Winther Jörgensen & Phillips 2000:136-

137) Bedömningen om en diskurs skiljer sig från en annan kan tyckas enkel, men ett visst inslag av 

subjektivitet är ofrånkomligt. I ett försök att så tydligt som möjligt redogöra för de förekommande 

diskurserna innhåller analysnivåerna diskursiv praktik och text en mängd citat. 

 

Analysen som följer nedan består av en inledande analys, därefter redovisas analysen efter de nivåer 

Fairclough utformat. Texterna har praktiskt analyserats genom att de lästs igenom ett flertal gånger. 

Texterna har först lästs igenom förbehållslöst med målsättningen att lära känna materialet. Den 

första läsningen har format en andra genomgång där ämnesområden och ställningstaganden 

sammanställts. Den andra läsningen av texterna är även en kritisk läsning, det sker en reflektion 

kring vad som sägs och inte sägs i texterna. I detta steg har den inledande analysen utformats. När 

analysen sedan sker genom Faircloughs analysnivåer har texten lästs igenom inför analysen av den 

diskursiva praktiken och texten. I den inledande analysen har särskilda ämnesområden ringats in, 

det är diskurser kring dessa som utgör analysen av den diskursiva praktiken. I textanalysen står 

analysen av den diskursiva praktiken som grund. När sedan den tredje och sista analysen, den 

sociala praktiken genomförs grundas den på analysen i den diskursiva praktiken.  

 

5.1 Inledande analys 
Den inledande delen av analysen har till syfte att skapa en överblick och ökad förståelse inför 

materialet. Det är inte en renodlad sammanfattning då den inledande strukturerats efter studiens 

syfte, den diskursordning som ramats in. Diskursordningen består, som tidigare nämnts, av två 

huvuddiskurser har ramats in med hjälp av tidigare forskning och syfte, en förespråkande diskurs 

och en motståndsdiskurs. Genom ett förespråkande perspektiv omtalas GMO till övervägande del 

som en ultimat eller enda lösning, endast två texter benämner GMO som en av flera lösningar. Även 

motståndstexterna framstår som relativt fundamentalistiska när GMO förnekas som lösning, endast 

en text öppnar för att det kan vara en möjlig del av lösningen. Texterna har, trots skilda åsikter 

gemensamma ämnesområden de berör. Hur dessa områden beskrivs skiljer sig dock åt. De 

huvudsakliga ämnesområden som aktualiseras i texterna är; miljö, vetenskap, politik, ekonomi, 

människor/befolkning, livsmedelstillgång.  

 

I ett förespråkande perspektiv uttalas GMO som miljövänligt då bruket av giftiga 

bekämpningsmedel kan minska alternativt uteslutas då gentekniken möjliggör utveckling av grödor 

som på olika sätt blir motståndskraftiga mot biologiska angrepp. Genmodifierade grödor framställs 
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även som tåligare än traditionella grödor, genom gentekniken finns möjligheten att skapa och odla 

grödor som klarar torka, översvämningar eller andra väderpåverkningar. Odling av genetiskt 

framställda grödor anses ur ett motståndsperspektiv inte utesluta behovet av bekämpningsmedel. 

Den motståndskraft som kan tillföras som egenskap mot angrepp från djur och växter anses här 

orsaka utrotning av vissa djurarter. Den genmodifierade grödans påverkan på odlingsmarken är 

riskfylld då den anses dränera jorden på dess näring. Ekologiska bruksmetoder framställs som 

tillräckliga för att hantera klimatet samt ogräs och skadedjur. Vetenskapens trovärdighet aktualiseras 

baserat på vem eller vilka som står bakom den. Motståndstexterna försöker skapa en större 

trovärdighet för den offentligt bekostade forskningen, i de förespråkande texterna görs i huvudsak 

ingen problematisering kring privat forskning förutom vid ett tillfälle där företagsintressenternas 

forskning medges vara problematisk. Bilden av GMO som tekniskt, artificiellt, framställda grödor 

delas av båda sidor, men i de förespråkande texterna framhävs genetiskt framtagna grödor även som 

ytterligare ett steg i traditionell växtförädling.  

 

Såväl förespråkare som motståndare berör ett ekonomiskt område, det handlar om företagens 

verksamhet, patentens lönsamhetspotential, om och i så fall hur ekonomiska intressen och syften 

påverkar olika aspekter av produktion och konsumtion av grödor. Inom politik och ekonomi håller 

de förespråkande texterna fokus på de förbud som finns mot GMO.  

Förespråkande texter innehåller uttalanden där stater och organisationer inom EU anges ha alltför 

restriktiva regleringar kring GMO. Dessa restriktioner får då som konsekvens att Afrikanska länder 

också intar en restriktiv hållning, ett område som då menas behöver gentekniskt framställda grödor 

mest. Förbuden mot GMO upprätthåller därigenom svält och hungersnöd. Här intar 

motståndstexterna fokus på hur det globala ekonomiska systemet upprätthåller såväl fattigdom som 

svält. Systemet anses gynnsamt för företag som framställer de genteiska grödorna, företagens 

vinstintressen och finansspekulation ses som upprätthållande faktorer till svält och hungersnöd. De 

ekonomiska vinsterna framställs i motståndstexterna som de stora företagens vinster, genom att 

odlingen av genmodifierade grödor är odling av patenterade grödor vilket ger både kontroll över 

livsmedelsproduktionen och tillgång till vinsterna. I de förespråkande texterna beskrivs de 

ekonomiska effekterna av GMO som skapare av högre avkastning och därför mer fördelaktigt för 

den enskilde bonden. Den problematisering som görs kring patentet förekommer i liten utsträckning 

och motiveras bland annat av att hälften av all forskning inte är privat och därmed utvecklar grödor 

utan patent.  

 

Texterna formar människor som både producenter och konsumenter Fokus ligger även här på 

effekterna av GMO-fri produktion och konsumtion samt de där GMO används/kan användas. 
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Förespråkare lägger tyngd på en hälsosam konsumtionseffekt då genteknik kan användas för att öka 

näringsvärden i grödor. De avfärdar risker med att påtala länder som odlat genmodifierade grödor 

en längre tid utan hälsokonsekvenser för befolkningen, möjliga negativa konsekvenser jämställs 

med biverkningar av mediciner som accepteras. Motståndsperspektivet lägger tyngd på människors 

självständighet då denna anses påverkas negativt av den monopolisering som skapas genom 

företagens äganderätt på grödorna. I de fall hälsokonsekvenser aktualiseras sker detta i ett 

sammanhang av jordbruk inom EU och Sverige. I texterna framkommer två perspektiv på vad som 

orsakar svält och hungersnöd och därmed även huruvida GMO är en lösning. Förespråkare intar 

grundinställningen att behovet av livsmedel överstiger produktionsvolymen. Genom att odla 

genmodifierade grödor kan produktionen ökas. Anledningar till den alltför låga produktionen anses 

främst vara ett klimat och miljöpåfrestningar organiska grödor ej kan överleva, även det växande 

behovet av etanolbränsle i västvärlden noteras samt vid ett tillfälle krig och konflikter. Den 

odlingsmark som anses vara omöjlig att odla på beskrivs som konstant och därigenom måste de 

grödor som odlas effektiviseras i sina egenskaper. Medan det i förespråkande texter sker en 

problematisering av produktion sker det omvända i motståndstexterna. Konsumtionen betraktas som 

en globalt snedfördelad tillgång på livsmedel som främsta orsaken till hungersnöd. 

Produktionsvolymen är tillräcklig, de gånger produktion aktualiseras sker det genom att påvisa att 

ökad produktion kan åstadkommas utan genmodifierade produkter. Vissa gemensamma åsikter finns 

i materialet, oavsett ståndpunkt. De är alla överens om att det finns människor i världen som svälter, 

när de talar om lösningar innefattar dessa att man talar om hur vi/västvärlden kan, ska eller måste 

hjälpa till att stävja alternativt utrota svälten. I texterna används ofta rapporter och uttalanden från 

olika expertisområden för att understödja sin egen tes eller försvaga den andres. Det förekommer i 

sammanhanget att såväl förespråkande texter som motståndstexter referar till samma rapporter och 

utredningar. Typen av artiklar ger på förhand att försöken att övertyga läsaren om vad som är rätt 

och fel har  begränsat utrymme bestående av hur lång texten får vara i det forum de publiceras i, 

men också på grund av vad som tidigare sagts om frågan samt de normer och värderingar som råder 

i samhället. Valet att ta in delar av andra texter, genom att på olika vis hänvisa till dem alternativt 

citera dem, görs ofta och framstår som ett lika viktigt övertygelseredskap som den egna åsikten i 

argumenteringen. För att placera sin verklighet måste alternativen placeras, beskrivas i relation till 

det egna perspektivet. 

 

Den inledande analysen bekräftar diskursordningen med förespråkande diskurs och 

motståndsdiskurs. Det på förhand skapade ramverket behålls därmed inför den tredimensionella 

analysen. 
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5.2 Den tredimensionella analysen 

Nedan analyseras texterna genom Faircloughs tredimensionella modell. Modellen bildar 

tillsammans med diskursordningens två huvuddiskurser grunden för analysen. Analysen sker först 

på nivån för den diksursiva praktiken, därefter textnivån och slutligen på nivån social praktik. Den 

ordning analysen har genomförts i är även den som ordning analystexten strukturerats efter. 

5.2.1 Diskursiv praktik 
På den diskursvia praktikens nivå framkommer en mängd diskurser, se bilaga 2-3 för illustration. 

Analysen på denna nivå inleds med en redogörelse för de mindre diskurser som bygger upp 

motståndsdiskursen och den förespråkande diskursen. Texten har strukturerats enligt de 

ämnesområden som beskrivits i den inledande analysen, miljö, vetenskap, politik, ekonomi, 

människor/befolkning, livsmedelstillgång. De diskurser som finns i texterna exemplifieras genom 

citat från de analyserade texterna. Jag har först analyserat motståndstexterna och de diskurser som 

bygger upp motståndsdiskursen. De diskurser som byggt upp den förespråkande diskursen i de 

förespråkande texterna följer därefter. Analysen på den diskursiva nivån avslutas med 

sammanfattande slutsatser om diskurser, genre, interdiskursivitet.    

 

I motståndstexterna finns diskurser som sätter GMO i en negativ kontext, det framkommer en 

mängd riskdiskurser kring GMO. Genom riskdiskurserna skapas en bild av GMO som en 

upprätthållande faktor till svält och hungersnöd. 

 

Ur miljöperspektivet formuleras riskdiskurser genom uttalanden såsom ”utsättningen av GMO i 

naturen kan resultera i ökad användning av bekämpningsmedel” och ”Den kan alltså döda insekter i 

naturen”.  

 

Riskdiskurser formas i det vetenskapliga perspektivet genom diskurser om GMO som artificiell och 

diskurser om forskningens tillförlitlighet. Diskurser om GMO som artificiella artikuleras i uttryck 

som ”Genmodifierade grödor och arter riskerar att slå ut de naturligt förekommande varianterna”,  

”smått patetiskt att hävda att livsmedelsförsörjningen i världen är beroende av ökad skörd i fält med 

hjälp av kemikalier och genetiskt modifierade grödor”. Diskurser om forskningens tillförlitlighet 

artikuleras bland annat i ”all forskning finansieras av de företag som vill producera GMO själva”, 

”oberoende forskning visar att gm-grödor inte ger större skördar”, ”de indirekta skaparna av GMO 

är företaget Monsanto, ett företag som tidigare producerat kemiska vapen”. 

 

Ur perspektivet av genmodifierade grödor som säkerställande faktor för tillgången till livsmedel för 
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individen och de svältande som grupp formas en samhällelig riskdiskurs. Riskdiskursen kan 

uppfattas i uttalanden om främst patent och beroendeställningar till följd av dessa, ”GMO […] 

riskerar i kraft av de stora kemiföretagens monopol att försätta bönder och odlare i 

beroendeställning”, ”GMO betyder istället att multinationella företag äger rätten till en växt”, ”alla 

gengrödor är patenterade”. De privata företagens äganderätt till grödor skapar en negativ 

maktposition och blir därmed en risk för det självständiga odlandet och bestämmanderätten. 

 

Det förekommer även en hälsoriskdiskurs i samband med konsumtion av genmodifierade livsmedel 

den är dock mindre framträdande än den samhälleliga riskdiskursen, ”Men råttor som matats med 

GMO-majs i 30 dagar har blivit sjuka”. Mer framträdande är då diskurs om GMO-fri produktion, 

”att odla med ekologiska metoder i Etiopien gjorde att skörden ökade två till tre gånger”, ”Den 

ekologiska odlingen är det som kan bli räddningen”, ”Recepten är diken, terrasser, och komposter, 

alltså så kallad markvård” och diskurs om snedfördelning, ”Jordens samlade matresurser räcker mer 

än väl till jordens befolkning och kommande befolkningsökningar”, ”världssvälten är ett 

fördelningsproblem”. 

 

Inom politik och ekonomi artikuleras riskdiskurs genom ekonomiska diskurser om vinstsystem och 

ansvarsdiskurser. Ansvarsdiskurser ses i uttalanden som ”Försiktighetsprincipen måste därför 

tillämpas när det gäller GMO – sprids GMO i naturen är det oåterkalleligt”, ”Kärnfrågan vi borde 

ställa oss är därmed om vi vill att multinationella bolag som Monsanto skall bestämma”. I dessa 

uttalanden anas även en diskurs om tillförlitlighet liksom ansvarsdiskurser kan vid artikulering av 

tillförlitlighetsdiskurser. 

 

Ekonomiska diskurser om vinstsystem finns i formuleringar som ”Vinsten med GM-grödor går inte 

till de hungrigas bord utan till investerare i kemiföretagen”, ”De vill äga jordens växter och plantor 

och de har gigantiskt mycket lobbyister”, ”Företaget säljer först utsädet och sedan 

bekämpningsmedlet” Ekonomiska diskurser och ansvarsdiskurser artikuleras tillsammans och 

förstärker därigenom riskdiskursen, ”Genom politisk lobbning och aggressiv marknadsföring 

skaffar sig Monsanto monopolställning på utsäde, alltså tvingar på bönder sina produkter, varefter 

de chockhöjer priserna”. 

 

I de förespråkande texterna formuleras diskurser som sätter GMO i en positiv kontext och därmed 

är en lösning på hungerfrågan. Det framkommer en mängd möjlighetsdiskurser kring GMO, dessa 

diskurser skapar en bild av GMO som en starkt lösande faktor för hungerfrågan.  
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Ur miljöperspektivet formas möjlighetsdiskurs då diskurser om GMO som miljövänligt artikuleras, 

”mindre utsläpp av koldioxid och gifter är några av de positiva effekterna”, ”inte behöver använda 

en rad bekämpningsmedel”. Möjlighetsdiskurser skapas även genom en klimatdiskurs, ”är mer 

motståndskraftiga mot torka”, ”torktåliga grödor” och diskurs om genetiska grödors egenskaper, 

”Den nya tekniken innebär att man får en bättre precision i växtutvecklingen”, ”motståndskraftiga 

mot angrepp och gifter”.  

 

I text om GMO som en lösning på hungerfrågan ur ett vetenskapligt perspektiv är de två främsta 

diskurserna en teknisk och en naturaliseringsdiskurs. En teknisk diskurs om GMO kan uppfattas 

uttalanden som ”genetisk ingenjörskonst”, ”Molekylärbiologin har försett oss med utmärkta 

verktyg”. Följande formuleringar formar GMO som en teknisk och säker gröda vilket förstärker 

möjlighetsdiskursen, ”GMO-grödor har funnits på marknaden i USA i mer än tolv år /.../ Detta har 

inte lett till ett enda dokumenterat sjukdomsfall eller dödsfall”, ”Det finns inte en enda seriös 

vetenskaplig rapport om skadeverkningar”. Den andra diskursen är en naturaliseringsdiskurs där 

uttalanden som ”gener är lika organiska som vad som helst”, ”all växtförädling innebär 

genförändringar”, ”Människan har förädlat vildgräs och skapat mer fruktsamma grödor sedan 13000 

år tillbaka. GMO är bara resultatet av en lite mer sofistikerad teknik.”,  gör GMO naturligt/ 

biologiskt. Både den tekniska diskursen och naturaliseringsdiskursen bidrar till att neutralisera den 

genetiska grödan. I dessa texter visar sig en historisk diskurs vara betydelsefull för neutraliseringen. 

Neutraliseringsdiskursen visar sig även i uttalanden där GMO jämställs med medicin, ”för att inte 

tala om biverkningar av mediciner. Vad är det då som är så farligt med GMO-livsmedel?”. De två 

skilda diskurserna om den genetiska grödan, till trots, leder genom neutralieringsdiskursen till 

ytterligare förstärkning av möjlighetsdiskurser. 

 

I text om GMO som en lösning på hungerfrågan ur perspektivet tillgång till livsmedel finns   

diskurser om såväl produktions- som konsumtionsmöjligheter. Konsumtionens möjlighetsdiskurs 

förstärks med hälsodiskurser, ”Man kan få fram produkter, som innehåller värdefulla substanser 

som vitaminer, (exempelvis ris innehållande karotin) essentiella äggviteämnen etc.”, ”Om en gröda 

bedöms som riskabel, bort med den”. Diskurser om  produktionens möjligheter förstärks med 

diskurser om livsmedelsbrist,  ”Vete och spannmål är ettåriga. Men tänk vad fantastiskt att få fram 

ett flerårigt spannmål”, ”Syftet med att framställa GMO är att öka skördarna”, ”Om 

etanolframställningen till drivmedel också skall utökas krävs att alla resurser för spannmål tas till 

vara. Här har GMO en framtida plats att fylla”, ”Länder som Indien har undvikit svält genom att 

odla GMO-grödor”, ”I tredje världen har vi nu en stark ökning av köttkonsumtionen”, 

”Matproduktionen måste fördubblas”. 
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Inom politik och ekonomi framkommer dels ekonomiska vinstdiskurser i uttalanden som ”Likaså 

föredrar en stor del av bönderna i Argentina, Brasilien, Sydafrika, Kina, Indien och många andra 

länder – många av dem småbönder – GMO-grödor eftersom de ger större inkomster.”, ”och alla 

papayaodlare, använder GMO-utsäde indikerar att det är en god affär för dem ”. Dels 

ansvarsdiskurser, ”Dags att ändra EU:s GMO-regler! Bollen ligger hos våra politiker”, ”Allt som 

behövs är politisk vilja”, ”Kommissionens förslag innebär att GMO-positiva medlemsländer inte 

längre kan bakbindas av de negativa”, ”Det är ju lantbrukaren som bestämmer. Är det inte bra för 

honom, så kommer han inte att köpa det vidare”, ”nolltolerans inför GMO-grödor gör att 

utvecklingsländerna förvägras det välstånd och trygghet som vi har”. 

 

Texternas tillhörighet till en debattgenre tydliggörs genom det stora antalet ämnesområden som 

upptas i en och samma text tillsammans med de korta koncisa påståendena som görs inom dessa 

områden. Trots en hög interdiskurivitet framstår de som konventionellt blandade, låsta i deras 

tillhörighet till en debattgenre. I analysen av den diskuriva praktiken består diskursordningen GMO 

som lösning på hungerfrågan med de två huvuddiskurserna förespråkardiskursen och 

motståndsdiskursen. Men analysen har även givit en bredare förståelse av vad dessa diskurser 

innebär. Det förekommer en mängd diskurser vars gemensamma nämnare kan uppfattas vara 

skapandet/simuleringen av riskdiskurser som förstärker motståndsdiskursen samt 

möjlighetsdiskurser som förstärker den förespråkande diskursen. Riskdiskurser och 

möjlighetsdiskurser framstår som de dominerande vilket gör dem blir betydelsefulla. Samtidigt är 

det i ansvarsdiskurser och ekonomiska diskurser som konstruktionen av identiteter framträder som 

tydligast, vilket visas nedan. 

 

5.2.2 Text 
Textnivån är den plats där diskursernas byggstenar analyseras. Som jag nämner ovan framstår risk- 

och möjlighetsdiskurser som dominerande. I den här delen av analysen har fokus lagts på att studera 

modalitet och transitivitet. Jag har även påtalat att identiteter framträder som tydligast i 

ansvarsdiskurser och ekonomiska diskurser. Följande del av analysen visar att 

identitetskonstruktioner varit viktiga i skapandet av risk- och möjlighetsdiskurser. Liksom i 

föregående analysnivå används citat som exempel. I nedan stående analys redovisas först de 

förespråkande texterna, därefter motståndstexterna. Analysen för textnivån avslutas även den med 

sammanfattande slutsatser. 
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I de förespråkande texterna finns vissa uttryck som skapar en identitet av förespråkare som  

handlingskraftiga, ansvarsfulla liberala räddare; ”Vi […] måste odla mer”, ” har försett oss med 

utmärkta verktyg”, ”Man kan få fram”, ”Här har vi alla ett ansvar”, ”förra året hade vi”, ”har vi 

verkligen råd”;, ”utrotad världssvält”, ”ny teknik”. Här skapas även en identitet för läsaren där 

denne blir en del av den förespråkande gruppen, i text om de som är emot idén GMO som lösning 

på hungerfrågan skiljs läsaren från motståndarna, de får samma identitet som förespråkarna, ”oss”, 

”vi”, ”motståndarna”, ”de” är återkommande. Det finns här en modalitet som samtidigt skapar ett 

auktoritärt förhållande mellan förespråkarna och läsarna där förespråkarna bestämmer vad läsarna 

ska göra; ”måste” och vad de tycker, ”vi”. Det skapas identiteter för de som lever med 

livsmedelsbrist, de blir dels offer genom de hinder som finns för GMO, dels är de självständiga men 

självständigheten existerar enbart genom rätten att  producera och konsumera genetiskt modifierade 

grödor, ”lantbrukaren som bestämmer”, ”Varför hade inte bönder i Kenya och andra Afrikanska 

länder tillgång till torktåliga grödor”, ”god affär”, ”räddat”, ”undvikit svält genom att odla GMO”, 

”större inkomster”. I de förespråkande texterna formas en egoistisk/fundamentalistisk och 

konservativ identitet av motståndarna genom till exempel ”nolltolerans”, ”förvägras”, ”bakbindas 

av de negativa”. Här skapas en ojämlikhet mellan förespråkare och motståndare. Ojämlikheten 

förstärks genom kategoriska modala uttryck som ”Det faktum”, ”Det finns inte” vilka placerar 

förespråkarnas åsikter i ett sanningsforum. Det förekommer modalitet som gör motståndarnas 

åsikter subjektiva och därmed mindre sanna, ”brukar hävdas”, ”För det fjärde sägs att”, ”ett annat 

argument”, ”utopiskt argument”, ”grundlöst påstående”. Vidare finns i de förespråkande texterna en 

sanningsmodalitet som karaktäriseras av hög affinitet och en kategorisk modalitet som skapar en 

bild av objektivitet i uttalanden och därmed är sanningsägande och korrekta. Det förstärker även de 

identitetskonstruktioner som finns i texterna. Transitiviteten visar hur möjlighetsdiskurserna byggs 

upp och förstärker den förespråkande diskursen. Detta sker även genom att förstärka den identitet 

som konstruerats för motståndarna. Fokus ligger då på att ange dem som skyldiga till 

upprätthållandet av svält, ”Regeringar, både i Europa och i utvecklingsländer, måste snarast ändra 

inställning till GMO för att bidra till en säker livsmedelsförsörjning”, ”Expertisens intyganden om 

aktuella GMO-grödors säkerhet och gagn för den ständigt växande mänskligheten avfärdas”. Detta 

förstärker ansvarsdiskursen genom att göra motståndarna (här regeringar) direkt ansvariga för 

livsmedelstillgången men även där de själva tar ansvar, ”Vår handel med dessa länder är central för 

att lyfta länderna ur fattigdom”. Transitiviteten visar hur förespråkare kopplas samman förespråkare 

med, för dem positiva effekter, och motståndarna med negativa.   

  

I texterna mot GMO som lösning på hungerfrågan ges motståndarna en identitet som skyddare och 

globala välfärdsaktörer, ”Världen behöver inte”, ”försiktighetsprincipen”, ”ekologiska metoder”, 
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”bättre lösningar”, ”fördelningsproblem”. Det skapas en identitet av förespråkarna av GMO som 

risktagare och (vinst)giriga förespråkare, ”tvingar på bönder sina produkter”, ”Monsanto skall 

bestämma”, ”oåterkalleligt”, ”skador”, ”patent”, ”monopol”, ”sanslösa överdrifter”. Identiteterna 

formas även genom den kategoriska modaliteten, förespråkarna kopplas samman med uttalanden 

som ”alla gengrödor är patenterade”, ”Vinsten med GM-grödor går inte till de hungrigas bord”, i det 

senaste av citaten finns även en transitivitet där en handling är att frånta fattiga deras möjlighet att 

anskaffa mat. I uttalanden som dessa framställs förespråkare som aktiva agenter till upprätthållande 

av svält. Termen ”vinsten” talar också om det ekonomiska systemet och vilka effekter det får för 

den fattige (offret) detta framkommer även i uttalanden som ”De (Monsanto) vill äga jordens 

växter” och ”Företaget (Monsanto) säljer först utsädet och sedan bekämpningsmedlet”. Identiteten 

som vinstgiriga förespråkare blir alltså en negativ förståelse för vad GMO ger för effekter på hunger 

och svält. Genom uttalanden som dessa förstärker motståndare riskdiskurserna och därmed hela 

motståndsdiskursen. Här förstärks också identiteten om motståndarna som globala välfärdsaktörer, 

Medan de förespråkande texterna ger sig och läsarna en gemensam identitet konstrueras läsaren här 

främst som en passiv mottagare av information, detta förstärks av att läsaren inte heller identifieras i 

någon högre grad. De hungrande identifieras något tydligare här än i de förespråkande texterna, det 

konstrueras en offeridentitet, ”den fattige”, ”beroendeställning”, ”fattigdom”, ”räddningen”.  

 

Gemensamt för texterna är att identiteterna som läggs på för och mot upplevs som värdebaserade 

och moraliska vilket gör att de kan tolkas som ideologiska, detta är något som syns när 

transitiviteten studeras. Samtidigt ger dig sig själva auktoritet genom att lägga upp villkor för vad 

som gäller och vad som måste göras angående hunger och GMO. Konstruktionen av den egna 

identiteten och sin motståndares är de mest framträdande, vilket styrker en idé om att detta snarare 

handlar om vem som ska bestämma. Karaktären av GMO som en nästan allt eller inget-karaktär för 

varje världsdel förefaller hjälpa till att bredda diskussionen till en global nivå. 

 

5.2.3 Social Praktik 
Den sociala praktiken är den sista av de tre analysnivåerna. Här sker en form av analytisk 

sammanfattning där diskurser och diskursordning sätts in i ett större perspektiv. För att fullt ut 

kunna göra detta kompletteras den här delen av analysen med biopolitik, den teori som redogjorts 

för tidigare i uppsatsen. Analysen inleds här med att visa hur artiklarna format de risk- och 

möjlighetsdiskurser som visat sig vara dominerande i analysen av den diskursiva praktiken. 

Därefter redogör jag för hur motståndstexter och  förespråkande texter påverkat diskursordningen 

och den sociala praktiken. Här sker en analys av hur de två huvuddiskurserna kan uppfattas genom 
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ett biopolitiskt perspektiv och vilka möjliga konsekvenser de två perspektiven skulle leda till om 

någon av dem var allerna rådande. 

 

Texterna ingår i en diskursordning om genmodifierade grödor som lösning på svält och hungersnöd. 

Texterna förmedlar två olika perspektiv där GMO antingen accepteras eller förnekas som lösning. 

De texter där GMO nekas som lösning på hungerfrågan ingår i ett nät av olika riskdiskurser, 

samtidigt ingår texter som accepterar GMO som lösning i ett nät av möjlighetsdiskurser. Dessa risk- 

och möjlighetsdiskuser har till övervägande del formats genom en blandning av diskurser inom 

vetenskap, miljö, ekonomi och politik samt livsmedelstillgång. Dessa områden kan betraktas 

tillhöra var sin diskursordning där artiklar innehåller vissa diskurser hämtade från dessa 

diskursordningar. I motståndstexterna formas exempelvis en riskdiskurs genom kombineringen av 

ansvarsdiskurs och ekonomiska diskurser om vinstsystem. En samhällelig riskdiskurs kan uppfattas 

genom uttalanden om patentets funktion. Nätet av riskdiskurser sätter GMO i en negativ kontext där 

det skapas en bild av GMO som en upprätthållande faktor till svält och hungersnöd. Detta leder till 

att motståndstexterna försvagar diskursordningen om GMO som medel att använda för att utrota 

världssvälten. Men det är inte enbart dessa riskdiskurser som bidar med detta. Genom att använda 

sig av diskurser från en ekologisk diskursordning och en diskursordning om välfärd skapas, i 

motståndstexterna, något som kan uppfattas som möjlighetsdiskurser att utrota världssvält utan 

genteknik, dessa bidrar till försvagningen av diskursordningen. De GMO-fria möjlighetdiskurserna 

kan uppfattas som ett försök att utplåna den rådande diskursordningen till förmån för en 

välfärdspolitisk och en ekologisk. Dessa GMO-fria möjlighetsdiskurser och riskdiskurserna bildar 

tillsammans en motståndsdiskurs som främst verkar för att bevara ett GMO-fritt system och att 

genom möjlighetsdiskurserna främja en social praktik som snarare kan betecknas främja politisk 

förändring av det globala arbetet mot hunger och ett främjande av ekologiska metoders inverkan på 

den globala livsmedelsproduktionen. 

 

I de förespråkande texterna ses möjlighetsdiskurser främst genom uttalanden om ekonomisk 

lönsamhet och genom kombinationen av konsumtions- och hälsodiskurser. Här finns alltså ett nät av 

möjlighetsdiskurser som, till skillnad från motståndstexterna, sätter GMO i en positiv kontext där 

det uppfattas som en lösning på hungerfrågan. De förespråkande texterna förstärker därigenom 

diskursordningen. Då möjlighetsdiskurserna i de förespråkande texterna förstärker diskursordningen 

kan de betraktas som upprätthållande och drivande för den sociala praktiken och öka genteknikens 

påverkan på uppfattningen om hungerfrågan. Möjlighetsdiskurserna har, precis som riskdiskurserna, 

skapats genom att ta in element från andra diskursordningar men här bidrar de till upprätthållandet 

av den sociala praktiken. En utveckling där gentekniken får allt större inverkan på den globala 
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livsmedelsproduktionen och det globala arbetet mot hunger främjas genom dessa 

möjlighetsdiskurser som tillsammans betecknas som en förespråkande diskurs. 

 

För att belysa den sociala praktiken appliceras som tidigare nämnts biopolitisk teori. Biopolitiken 

finns i hela vårt samhälle, det globaliserade samhället gör att de biopolitiska strategierna sträcker 

sig över världens gränser, vilket bland annat visar sig i arbetet mot världssvälten.    

 

Ur ett biopolitiskt perspektiv kan de genmodofierade grödorna i de förespråkande texterna förstås 

som en teknik som gör livet än mindre biologiskt och alltmer politiskt. Livet placeras längre ifrån 

den okontrollerade döden genom den kontroll över livet som möjliggörs genom gentekniken. I 

motståndstexterna blir genmodifierade grödor tvärtom en risk, något som kan bli okontrollerbart i 

och med sin onaturlighet och därmed undfly biomakten: Livet placeras närmare den okontrollerade 

döden. Dessa förståelser av, eller snarare diskurser om, genmodifierade grödor kan förstås genom 

de ideologiska definitioner av världssvält som visar sig i diskurserna om bland annat ansvar. En 

definition av världssvält som ett resultat av produktionsbrist ger att de sätt som kan öka 

produktionen och därmed kapitalackumuleringen blir värdefulla, GMO blir en möjlighet att öka 

kapitalackumulering. Ideologin visar sig även i inställningen till förbuden mot/hindren för GMO 

som uppfattas som ett hinder för människors (böndernas) självständighet, en självständighet 

definierad som att människor inte ska hindras från att göra sina egna val. Kunskapen om GMO kan 

förstås som en diskurs som tjänar förtexternas eftersträvda biopolitiska strategier som i sin tur tjänar 

kapitalismen. I detta sammanhang är ökad produktion inte enbart en ökad mängd utan även en 

utökad produktion i form av var, hur och när. Genom gentekniken kan produktionen förändras och 

bättre anpassas till ett system av kapitalackumulering som nämndes ovan. Vad det innebär är ett 

försök att innesluta de fattiga och svältande delarna av världen, genom att genetiskt möjliggöra 

produktion oavsett årstid och klimat, i ett globalt marknadssystem som utvecklats genom 

biomakten. Det är i sig inte en utplåning av svält och fattigdom, utan bör uppfattas som en ökning 

av kapitalsystemet och dess kontroll över befolkning och individer. Som Foucault (2002:142) säger 

så är biomakten också det som skapat faktorer för orättvisor och ojämn vinstfördelning och så 

vidare. 

 

Mottexterna representerar ett motstånd mot detta försök till kontroll och reglering genom de 

negativa effekter det får i form av ojämn vinstfördelning och de maktförhållanden det upprätthåller. 

Ovan nämnde jag att GMO, ur ett motståndsperspektiv, förstås som något som gör att kontrollen 

över befolkningen riskeras genom sin onaturlighet, men det främsta motståndet ligger i risken för 

ökningen av ojämlikhet globalt sett. Grödan ses som onaturlig, men också som möjliggörare för en 
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onaturlig kontroll över mat i form av privata globala företags ägande av den genetiska grödan. Men 

motståndets strävan innebär inte ett borttagande av det politiska livet till förmån för ett biologiskt, 

strävan är andra biopolitiska strategier som tjänar biomakten. Om biomakt är det som skapar 

ojämlikhet, segregation etc, innebär det att de områden motståndet strävar att få makt över genom 

sina biopolitiska strategier inte heller de leder till en global utplåning av svält och fattigdom, bara 

att den upprätthålls genom andra strategier.  

 

6. Avslutande diskussion 
Den avslutande diskussionen inleds med en allmänn sammanfattning av studiens resultat. Därefter 

följer en diskussion om studiens bidrag till forskningen och studiens resultat diskuteras med vad 

den tidigare forskningne visat. Efter detta följer egna reflektioner kring studiens analys samt den 

metod som använts för att genomföra studien. Texten avslutas med reflektioner om fortsatt 

forskning. 

 

6.1 Sammanfattning 
Genom studien har jag ämnat klarlägga hur representationer av genmodifierade grödor som en 

lösning på hungerfrågan diskursivt konstruerats. För att uppnå detta har Faircloughs kritiska 

diskursanalys applicerats på texter publicerade i svensk dagspress. Genom att att använda 

biopolitisk teori har diskursernas inverkan på hungerfrågan diskuterats. Studien bekräftar tidigare 

forskning som visar att GMO kan förstås som något negativt och därmed skapa motstånd och att en 

positiv förståelse leder till en förespråkande attityd. Det är också tydligt att GMO antingen 

framhålls som en risk alternativt en möjlighet. Oavsett ståndpunkt beskrivs fördelar och nackdelar 

med genmodifierade produkter och dess effekter på hungerfrågan inom samma områden. I en 

förespråkande diskurs blir odlingen av genmodifierade grödor mer miljövänlig och ger klimattåliga 

grödor. Den genmodifierade grödan betraktas både som en teknisk och som naturlig gröda, ur båda 

perspektiv betraktad som säker. Produktion av genetiska grödor möjliggör, enligt ett förespråkande 

perspektiv, både att behovet av ökad produktion kan tillgodoses samt att näringsbehov kan uppfyllas 

genom att grödan tillförs egenskaper som gör den extra näringsrik efter behov. Slutligen blir den 

genetiska grödan det som möjliggör högre avkastning för fattiga bönder, denna möjlighet anses nu 

hindrad på grund av de regleringar mot GMO som idag finns inom EU och Afrika. Genom den 

förespråkande diskursen blir GMO som en lösning på hungerfrågan. I motståndsdiskursen berörs 

samma områden som ovan men med negativa effekter som resultat. Miljön förstörs då den 

genmodifierade grödan dränerar bruksmarken på dess näring och dödar insekter. Grödan betraktas 
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här som teknisk, onaturlig och opålitlig då den framställs av privata företag. Då grödan kan skyddas 

av patent skapar detta beroendeställningar för den fattige bonden som därmed förlorar sin 

självständighet. I motståndsdiskursen berörs även hungerfrågan ur perspektiv där den anses kunna 

påverkas positivt av ekologiska odlingstekniker och en fördelningspolitik kring 

livsmedelskonsumtionen. Genom motståndsdiskursen blir GMO något som upprätthåller 

hungersnöd. Ur ett biopolitiskt perspektiv framstår dock inte den genmodifierade grödans var eller 

icke-varande som så betydelsefull för hungerfrågan som låts påskina, framför allt de förespråkande 

diskurserna. Här framstår istället biomakten som avgörande för hungerfrågan. Då Foucault menar 

att orättvisor, ojämlikhet och segregation är en del av biomakten (2002:142) kan frågan ställas om 

existensen av GMO eller dess motstånd löser hungerfrågan.  

 

6.2 Studiens bidrag 
Så vad bidrar min forskning med som inte redan sagts? Dels fokuserar jag på det svenska samhället 

och hur konstruktionerna av GMO skapats här, om den skiljer sig åt från andra länder är svårt att 

säga här. Det fanns bland annat en sak som skilde sig från den tidigare forskningen gällande de 

uppfattningar som fanns om GMO. Stone (2010:382) menar att det sker försök av förespråkare att 

få GMO att verka naturligt. Även om detta förekom i de texter som analyserats här så visade sig 

även en diskurs där GMO som teknisk gröda skapade en säker bild av vetenskapen, som om den har 

full kontroll över naturen, det finns de som framhäver den genmodifierade organismens onaturlighet 

som just räddningen. Jag har i studien gett mig in på att visa hur konstruktionen GMO som lösning, 

eller icke-lösning, diskursivt byggs upp. Jag visar även genom biopolitiskt perspektiv att lösningen 

på hungerfrågan inte är beroende av tekniska lösningar eller ekologiska lösningar utan på hur 

samhället formas genom biomakten. Genteknikens effektivitet som hungerlösning är lika mycket 

beroende av det samhällssystem den används i lika mycket, om inte mer, som de egenskaper man 

kan ge grödan.  GMO och hungerfrågan är politiska då de existerar under en biomakt. Stone 

(2010:382) menar att tekniken inte används för de fattiga, men Clapps (2005) studie visar att det 

kanske snarast handlar om de förbud som finns, min studie visar att förbuden, enligt förespråkare, 

också betraktas som upprätthållare av svält. 

 

6.3 Reflektion och tidigare forskning 
Den tidigare forskningen visar hur Naylor och Manning (2010:382) ser möjligheterna för GMO 

som lösning på hungerfrågan. Den förespråkande diskurs som dissekerats i analysen innehåller inte 

alternativ om hur GMO kan ta sig över hindret med patent och privata företags vinstintressen. I de 

texter som analyserats problematiseras patenträtten två gånger, men den lyfts snabbt som ett 
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argument för mer offentligt bekostad utveckling inom gentekniken. I motståndsdiskursen visar sig 

både riskdiskurser och möjlighetsdiskurser. Medan Bello talar om förändrade livsmedelsparadigm 

så har motdiskursen ett större fokus på ekologisk odling än Bello har. De delar dock idén om att 

förändra jordbruket. 

Bello ifrågasätter, eller avfärdar till och med, det nuvarande liberala systemet som ett möjligt 

paradigm att att skapa tryggad livsmedelstillgång. I min analys sätter jag biopolitik i kontexten av 

genteknik och livsmedelstillgång, jag kommer delvis fram till samma sak. Medan Bello ser 

livsmedelssuveränitet som en lösning så uppfattar jag det som en förändrad biopolitisk strategi inom 

biomaktens förutsättningar. Om man utgår från Foucaults tankar om biomakt och biopolitik kan 

man säga att det inte finns system som kan ge lika villkor och ett jämlikt samhälle, varken lokalt 

eller globalt. Det kanske låter hårt men det innefattar inte på något sätt att strävandet efter detta ska 

upphöra. Trots de förbud och hinder som finns mot genmodifierade grödor uppfattar jag inte att 

dessa kommer upprätthållas i framtiden. Argument om skydd för människors hälsa och naturens 

biologi faller lite platt med tanke på de miljö- och hälsofarliga produkter vi idag har tillgång till.  

 

Jag har under analysen särskilt lagt märke till de identiteter man ger varandra, de följer med en 

ideologi om att tro på det nyliberala systemet eller att på något sätt sätta motstånd mot det.  

Identiteterna skapas kring den fattige skiljer sig åt där den ene var självständig och skulle förlora 

detta och den andra var att den fattige skulle få självständighet genom GMO. Man kan ju diskutera 

hur fri en fattig bonde är i ett nyliberalt system som värderar mervärde så högt oavsett GMO eller 

inte.  

 

6.4 Reflektion och metod 
Genom att göra denna typ av analys finns möjligheten att inte bara skapa ett eget forskningsobjekt 

utan även bestämma hur det ska se ut genom att placera det i en diskurs eller en diskursordning.. 

Har detta begränsat min analys av texten? Hade andra infallsvinklar gett mer på samma material 

eller är materialet ”uttömt” i och med min analys? Metoden öppnar även för ett stort 

tolkningsföreträde för den som analyserar texterna. För att hantera detta har jag som framgått 

tidigare i uppsatsen låtit den tidigare forskningen tillsammans med diskursanalysens egenskaper 

som både teori och metod forma både objekt och avgränsning, det analytiska ramverket. Idéen med 

CDA är att vara kritisk, att belysa svaga samhällsgrupper. Metoden öppnar för författaren ett 

tolkningsföreträde. För att bäst hantera företrädet blir det en viktig del av arbetet att redovisa vad 

man baserar sitt analytiska ramverk på, den tidigare forskningen och de bedömningar som gjorts 

kring den. 



 33 

 

6.5 Fortsatt forskning 
En vidareutveckling av forskningen framstår inte här som att välja annat material utan snarare att 

använda en annan teori, belysa detta ur andra metodologiska perspektiv. Man kan säga att 

samhällssfären i vårt samhälle återspeglar den globala om man ser till tidigare forskning. För att gå 

vidare med forskning om teknikens inverkan på den globala livsmedelsproduktionen och arbetet 

mot hunger kan en väg vara att följa de utvecklingar som sker inom köttproduktionen.  

Med de slutsatser som dras om möjligheten till jämlika samhällen skulle det vara intressant att 

närmare studera motståndsrörelser, oavsett område.  
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