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“I Europa, inte minst i Sverige, har GMO-
grödor uselt rykte. Vi ser dem som en sorts 
Frankensteins blomster, en 
vederstygglighet som strider mot naturen.” 







Skräck, oro, rädsla och risk 





Ny teknik – ny moral? 

• Den radikala tesen: Ny teknik gör att vi måste 
ändra på moralen 

• Den rigida tesen: Moralen är vad den är en 
gång för alla. Ny teknik påverkar den inte alls. 

• Den mindre radikala tesen: Ny teknik kan göra 
att vi behöver ta ställning till problem som är 
åtminstone delvis nya. 



Genmodifiering är moraliskt fel. 

 
 



Att hålla isär begreppen 

• GM är alltid moraliskt fel. 
• GM är intrinsikalt moraliskt fel. (Det är någon 

inneboende egenskap hos produkterna eller 
teknologin som gör den moraliskt fel.) 



“…takes mankind into realms that 
belong to God and to God alone” 



Intrinsikalt fel - onaturligt 

• “Above all, we should show greater respect for 
the genius of nature's designs, rigorously 
tested and refined over millions of years. This 
means being careful to use science to 
understand how nature works, not to change 
what nature is, as we do when genetic 
manipulation seeks to transform a process of 
biological evolution into something altogether 
different.” 







GM av livsmedel är moraliskt fel. 



GM av livsmedel… 

• …har alltid varit fel hittills 
• …kommer alltid att vara fel även i framtiden 



Vad gör det fel? Riskargumentet 

• Det är faktiskt farligt, eller 
• Det kan vara farligt 

 



Vad gör det fel? 

• Förutsätter en viss ekonomisk, social och 
kulturell världsordning, inklusive ett 
industriellt jordbruk. 

• Befäster en viss ekonomisk, social och kulturell 
världsordning, inklusive ett industriellt 
jordbruk. 





GM-mat – några vanliga invändningar 

• Negativa effekter – allergi, ”superogräs”,  
• Osäkerhet 
• Onaturlighet 
• Maktbalans konsument/producent förskjuts 
• Avsaknad av nytta för konsument och 

samhälle 
• Ojämlikheter mellan industriländer och 

utvecklingsländer befästs 
 





www.mistra.org 



Så hur klarar sig GM-grödorna? 

Irrelevant! 



Livsmedels- och jordbruksetik 



Workshop 11/9: Teman 

• Inte längre bara agronomiska egenskaper, 
även konsumenthälsa och miljö. 

• Ny teknik gör det oklart vad gränserna går 
(moraliskt, ontologiskt, juridiskt). 

• Naturlighet tycks fortfarande vara relevant. 



www.slu.se/eursafe2013 
www.slu.se/mistrabiotech 



Ny teknik – ny moral? 

• Den modifierade mindre radikala tesen: Ny 
teknik kan göra att vi behöver ta ställning till 
problem som är åtminstone delvis nya, och de 
kommer att hanteras genom omförhandling av 
vissa termer och begrepp (liv, natur…) 

• Dessa problem kan inte lösas endast genom 
empiriska undersökningar. 




	Etiken, politiken och tekniken: �Ny teknik, nya överväganden?�
	Hallandsposten 15/6 2009
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Skräck, oro, rädsla och risk
	Bildnummer 7
	Ny teknik – ny moral?
	Genmodifiering är moraliskt fel.
	Att hålla isär begreppen
	“…takes mankind into realms that belong to God and to God alone”
	Intrinsikalt fel - onaturligt
	Bildnummer 13
	Bildnummer 14
	GM av livsmedel är moraliskt fel.
	GM av livsmedel…
	Vad gör det fel? Riskargumentet
	Vad gör det fel?
	Bildnummer 19
	GM-mat – några vanliga invändningar
	Bildnummer 21
	www.mistra.org
	Så hur klarar sig GM-grödorna?
	Livsmedels- och jordbruksetik
	Workshop 11/9: Teman
	www.slu.se/eursafe2013�www.slu.se/mistrabiotech
	Ny teknik – ny moral?
	Bildnummer 28

