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Inställningen till växtbioteknik då…

We synthesized 1673 survey questions from a sample of 214 studies 
into a meta survey based on >200,000 responses.
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Resultat (R2=88%):
1. Formuleringen av frågan styr svaret
2. Relativt oberoende av produkt – djur (-), vertikal (+)
3. Inget stöd för fördelar (ökad prod./lägre pris/längre hållbarhet)
4. Negativ respons för hälsorisker
5. Metodik
6. Geografiska skillnader (?)

Hess et al. (2016). Consumers’ Evaluation of Biotechnologically Modified Food Products: New Evidence from a Meta-Survey. 
European Review of Agricultural Economics.



Inställningen till växtbioteknik nu…

Eurobarometer: positiv men mer tveksam 

angående livsmedel –

Ökad spridning i uppfattningar

Mer positiv inställning där GM-livsmedel 

finns

GM-livsmedel = andra ’novel food’

Konsumenterna kan skilja mellan olika 

typer av bioteknik(-er)…



Fortfarande är det få studier som utgår från direkta fördelar…
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Studiens indelad i fyra policy-kontexter….

Har beslutat att förbjuda 

användningen av genteknik i 

livsmedelsutveckling och 

produktion.

Endast forskning om genetiskt 

modifierade livsmedel tillåts i 

Sverige. 

Tillåter kommersialisering och 

odling av genetiskt modifierade 

(GMO) livsmedel

Förbud

F&U

Endast import

Fritt



II. Research scenario

8

Beslutsalternativ:



Konsumenternas val per policy-scenario…

Utan märkning
Med märkning



Konsumentens val påverkas av aktörer(-nas) val…



Tyska konsumenters val per policy-scenario…per produkt

Majs för bioenergi Potatis (livsmedel)



Sverige Tyskland

Jämförelse mellan



(Nästa) steg på den vägen? Och vilka aktörer ska

agera först och främst?

• Hälsa, miljö, (etik …. Socio-ekonomiska) 

dimensioner

• Graden av upplevd risk beror av policy-

scenario och av dimension

• Graden av upplevd kontroll ökar från 

’förbud’ till ’fritt’…

• Ansvarstagande: politik vs industri ; 

konsumentens del ca 10-12%


