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Sammanfattning     
Bakgrund Genmodifierade organismer (GMO) innebär att med hjälp av genteknik flytta en 
specifik gen från en organism och korsa den med en annan för att på så vis skapa egenskaper 
hos en organism som den naturligt inte har. Attityder gentemot och köpvillighet av 
genmodifierade (GM) livsmedel har visat skilja sig mellan såväl länder som mellan olika 
grupper.  
Syfte Syftet med studien är att undersöka om det bland konsumenter i Sverige finns skillnader 
i attityd gentemot GMO och hur olika incitament påverkar köpvilligheten av GM-frukt och 
grönsaker beroende på kön, ålder, utbildningsnivå samt upplevd kunskap om GMO. 
Metod Kvantitativ metod användes med datainsamling via en webbaserad enkätundersökning 
innehållande 21 frågor uppdelade utifrån tre kategorier; inklusionskriterier, attityder samt 
köpvillighet. Urvalsstrategin som användes var ett bekvämlighetsurval där enkäten spreds via 
författarnas Facebookprofiler. Datat från de 110 respondenterna som svarade på enkäten 
analyserades i statistikprogrammet SPSS med testen Pearson Chi-squared test samt Fisher’s 
Exact Test. 
Resultat Resultatet visade att kvinnor samt 31 år och äldre hade både en mer negativ attityd 
gentemot, samt lägre köpvillighet av, GM-livsmedel. Det påvisades ingen skillnad mellan 
olika utbildningsnivåer. Resultatet visade däremot en mer positiv attityd bland de med en hög 
upplevd kunskap om GMO i jämförelse med de med en låg eller medel upplevd kunskap.  
Slutsats Resultatet överensstämde till stor del med tidigare forskning vilket tyder på att en 
attitydförändring ej har skett sedan liknande studier utfördes i Sverige under 2000-talets 
början. Det mest framstående resultatet är att det är kvinnor samt de 31 år och äldre som har 
en mer negativ attityd gentemot, likväl som har lägre köpvillighet av GM-livsmedel oavsett 
incitament. 
  



	  

	  

Abstract    
Background Genetically modified organisms (GMOs) involves using genetic engineering to 
move a specific gene from one organism and crossing it with another to create characteristics 
of an organism which it naturally does not have. Attitudes and willingness to purchase 
genetically modified (GM) foods has been shown to differ between countries as well as 
between different groups.  
Objective The objective of the study was to investigate whether consumers in Sweden differ 
in attitudes towards GMOs and how incentives affect willingness to purchase GM-fruits and 
vegetables, depending on gender, age, level of education, and perceived knowledge about 
GMOs.  
Method Quantitative method was used with data collection via a web-based questionnaire 
containing 21 questions divided into three categories; inclusion criterias, attitudes, and 
willingness to purchase. The sample strategy used was a convenience sample where the 
survey was spread through the authors' Facebook profiles. The data from the 110 respondents 
was analyzed in SPSS with Pearson Chi-squared test and Fisher’s Exact Test.  
Results The results showed that women and 31 years and older had both a more negative 
attitude towards and was less willing to purchase GM-foods. No difference was detected 
between the levels of education. However, results showed a more positive attitude among 
those with a high perceived knowledge about GMO unlike those with a low or medium-
perceived knowledge. 
Conclusion The results largely corresponded with previous research indicating that a change 
has not occurred since similar studies were conducted in Sweden in the early 2000s. The most 
prominent result is that women and 31 years and older respondents have a more negative 
attitude towards as well as are less willing to purchase GM-foods regardless of incentives.
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1.   BAKGRUND     

Fler och fler börjar idag bli intresserade och medvetna om både vad de livsmedel de äter 
innehåller samt dess påverkan på miljön. Ett diskuterat ämnesområde när det kommer till 
livsmedel är genteknik och hur det används för att skapa genetiskt modifierade organismer 
(GMO) och genmodifierade (GM) livsmedel. En tidigare studie som undersökt attityder, 
kunskap och uppfattning av GM livsmedel har visat på att riskuppfattningen av GMO är 
större hos européer än hos personer från Nordamerika och Asien (1). En svensk studie har 
visat att européer generellt är motvilliga att acceptera kombinationen mellan just mat och 
bioteknologi (2). 
 
1.1  Vad  är  GMO?  
GMO innebär att med hjälp av genteknik flytta en specifik gen från en organism och korsa 
den med en annan för att skapa egenskaper hos en organism som den naturligt inte har (3). 
Människan har i 10 000 år använt sig av genteknik (4). Tekniken var tidigare begränsad till att endast 
förädla växter som var sexuellt kompatibla och avkommorna valdes ut för att skapa unika variationer. 
Forskare har sedan dess börjat använda sig av kemikalier och strålning för att påskynda mutationer 
samt att förena sexuellt inkompatibla växter. Det var dock först när gener från exempelvis 
mikroorganismer började tillföras till växter som en debatt blossade upp och med den en oro för 
genteknikens vetenskapliga, miljömässiga och etiska aspekter. 
 
Första generationen av GMO framtogs för att stödja jordbrukare att minska sitt användande av 
kemikalier genom att reducera påverkan från skadedjur (4). Efter hand har tekniken utvecklats och 
livsmedel som till exempel Golden rice, ett ris berikat med betakaroten, har framställts som tros kunna 
rädda tusentals människor från blindhet orsakad av vitamin A-brist. Livsmedelssäkerhet har länge 
varit den främsta orsaken till oro, men efter år av produktion har det inte framkommit några uppenbara 
hälsoeffekter. Nu har den oron istället överskuggats av de potentiella farorna med att pollen och frön 
rör sig i miljön som kan överföra genetiska egenskaper till vilda eller närliggande besläktade grödor.  
 
1.2  Livsmedelslagar  för  GMO  i  Sverige  och  EU  
I Sverige finns det endast ett fåtal godkända GM-livsmedel på marknaden och det är till stor 
del grödorna soja, majs samt sockerbeta (3). I Europeiska Unionen (EU) är det den 
Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa) som bedömer om ett livsmedel är säkert 
och det finns strikta regler om vilka GM-livsmedel som får komma ut på den europeiska 
marknaden. På den europeiska och den svenska marknaden råder det strikta bestämningar 
kring att alla livsmedelsprodukter innehållande GMO måste märkas ut på förpackningen. De 
europeiska lagarna gällande GMO är betydligt striktare än till exempel de lagar som råder i 
USA där livsmedel å ena sidan kräver en riskbedömning på liknande villkor som inom EU 
men å andra sidan inte behöver märkas ut på förpackningen. 
 
1.3  Tidigare  forskning  
Som tidigare nämnts har studier visat på att riskuppfattningen av GMO är större hos européer 
än hos personer från Nordamerika och Asien (1). Ytterligare en studie som tittade på attityder 
gentemot GMO och specifikt skillnaden mellan USA och Europa visade på att amerikaner var 
mer positivt inställda och villiga att stödja GMO än vad européer var (5). En brasiliansk 
studie som undersökte vilka faktorer som låg till grund för personers attityder gentemot GMO 
påvisade att rädsla för sidoeffekter var det som bidrog till negativa attityder (6). En annan 
aspekt som framkom i studien var att deltagarna var mer positiva till GM-grödor än till GM-
djur vilket ogillades av deltagarna. Israeliska respondenter fick i en studie fylla i en enkät där 
de fick svara på om de skulle välja GM-grönsaker eller konventionellt odlade grönsaker 



	  

	   6	  

beroende på olika incitament (7). Incitamenten var bland annat rabatterade priser och 
smakrikare grönsaker. Studien visade att män i högre grad valde ett GM-livsmedel om 
incitamentet var ett rabatterat pris än vad kvinnor gjorde.  
 
I studier som utförts på europeiska respondenter visade bland annat en polsk studie att en 
majoritet av deltagarna ogillade GM-livsmedel (8). Bland de tillfrågade visade det sig att en 
hög andel framförallt hade en oro för miljö- och hälsosäkerhet. En annan studie som utfördes 
på norska konsumenter visade att äldre samt kvinnor generellt var mer skeptiska mot GM-
livsmedel än yngre samt män (9). Studien undersökte konsumenters köpvillighet av bröd 
innehållande GM-ingredienser och kom fram till att de respondenter som var yngre än 42 år 
behövde en rabatt på cirka 40 % medan de som var äldre behövde cirka 63 % rabatt för att 
vilja köpa GM-livsmedlet. I en studie utförd på svenska konsumenter visade det sig att en 
majoritet var negativt inställda till GM-livsmedel, vilket grundade sig i tvivel av både etisk 
och moralisk karaktär gentemot GMO (10). Yngre, män samt personer med 
högskoleutbildning var mer positiva än äldre, kvinnor samt lågutbildade. Vidare visade 
studien att låga priser eller bättre smak inte lockade köpare, däremot var personerna villiga att 
överväga GM-livsmedel om det gynnade hälsan och/eller miljön. 
 
Stor del av de studier som tidigare utförts rörande attityd gentemot GMO samt köpvillighet av 
GM-livsmedel bland konsumenter i Sverige gjordes under tidigt 2000-tal. Det är därför av 
intresse att undersöka ämnesområdet då det saknas uppdaterad information samt se om en 
attitydförändring har skett över tid. 
 

2.  SYFTE  

Syftet med studien är att undersöka om det bland konsumenter i Sverige finns skillnader i 
attityd gentemot GMO och hur olika incitament påverkar köpvilligheten av GM-frukt och 
grönsaker beroende på kön, ålder, utbildningsnivå samt upplevd kunskap om GMO. 
 

3.METOD  

3.1  Metodval  
För att besvara studiens frågeställning beslutades att den föredragna metoden var att utföra en 
tvärsnittsstudie och datainsamling via enkätundersökning. Syftet var att undersöka 
konsumenter i Sverige varför målet var att nå ut till många respondenter. Kvantitativ metod 
möjliggör behandling av stora mängder data eftersom att den kan omvandlas till siffror som 
sedan kan bearbetas i statistikprogram (11). Motivet till att använda enkät var att metoden är 
tidsseffektiv så väl som möjliggör spridning inom ett stort geografiskt område. Studien 
genomfördes utifrån ett konsumentperspektiv och frågorna fokuserade på attityder gentemot 
GMO samt respondenternas köpvillighet av GM-frukt och grönsaker. 
 
3.2  Urval  och  rekrytering  
Ett bekvämlighetsurval valdes som urvalsstrategi där alla som hade tillgång till webbsidan 
Facebook och kom i kontakt med enkäten hade möjlighet att fylla i den (Bilaga 1). Enkäten 
publicerades offentligt på webbsidan vilket gjorde att den kunde delas vidare och besvaras av 
fler än författarnas vänner. Inklusionskriterierna för deltagande i studien var att respondenten 
behövde vara över 18 år, bosatt i Sverige samt ha hört talas om GMO. Om respondenten ej 
uppfyllde någon av de tre inklusionskriterierna hade hen ej möjlighet till att besvara den 
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resterande delen av enkäten. Det var 14 individer som exkluderades från analysen då de ej 
uppfyllde inklusionskriterierna. Av de personer som ej uppfyllde kriterierna var en individ ej 
bosatt i Sverige och 13 individer hade ej hört talas om GMO. Alla frågor i enkäten var 
obligatoriska vilket förhindrade ett internt bortfall. En extern bortfallsanalys är ej möjlig att 
genomföra vid ett bekvämlighetsurval då det ej finns tillgång till alla individer som studien 
vill undersöka (11). 
 
3.3  Datainsamling  
Enkäten skapades med hjälp av det webbaserade verktyget Google Survey (Google Inc., USA) 
och publicerades sedan på Facebook från författarnas profiler. Enkäten beräknades ta cirka 
fem minuter att genomföra och innehöll 21 slutna enkätfrågor. Enkätfrågorna bestod av 
flervalsfrågor med undantag från en ordinalskala i vilken respondenterna fick skatta sin 
upplevda kunskap utifrån skalan 1-10. För att relatera enkäten till studiens syfte var 
enkätfrågorna uppdelade under tre huvudkategorier; inklusionskriterier, attityder samt 
köpvillighet.  
 
För att undvika risken att frågorna kunde misstolkas utfördes en pilotstudie på 15 personer 
efter vilken delar av enkäten reviderades. Efter feedback från pilotstudien ändrades delen 
angående köpvillighet i syftet till att endast handla om frukt och grönsaker från att tidigare ha 
inkluderat alla typer av livsmedel. Detta gjordes efter kritik om att sista delen i enkäten 
frågade om flera livsmedel i en och samma fråga, vilket gjorde det svårt för respondenterna 
att ta ställning. Ett antal frågor gjordes om till flervalsfrågor där mer än ett alternativ kunde 
anges då det efterfrågades av respondenterna. För att öka validiteten på enkäten grundades 
dess utformning och frågor till majoriteten på tidigare studiers enkätfrågor (7-8, 12). Enkäten 
var tillgänglig att svara på under åtta dagar.  
 
3.4  Databearbetning  och  analys  
Som tredjeårsstudenter vid den Kostvetenskapliga institutionen på Umeå Universitet hade 
författarna både en grundläggande vetenskaplig förförståelse samt ett intresse för kost och 
livsmedel. Detta var något som var viktigt att ha i åtanke vid såväl utformning av 
enkätstudien som vid tolkning och diskussion av resultatet. Pilotstudien som genomfördes var 
därför ett viktigt segment för att säkerställa att frågorna ej var för svårt ställda samt 
behandlade ämnet på ett sådant sätt att respondenterna ej blev avskräckta från att svara på 
enkäten.  
 
Enkäten innehöll tre flervalsfrågor där mer än ett alternativ kunde anges vilka innan den 
statistiska analysen omkodades i Microsoft Excel version 15.15 (USA). En ny variabel 
skapades för varje svarsalternativ i den specifika frågan för att sedan omkodas till antingen 
siffran 0 om respondenten ej hade klickat i just det svarsalternativet och siffran 1 om 
respondenten hade klickat i det. Detta möjliggjorde analys av vilka svarsalternativ 
respondenten hade valt oavsett hur många. 
 
All dataanalys utfördes med det statistiska programmet IBM SPSS Statistics 24 (USA). Den 
signifikanta nivån bestämdes till ≤5 %. Den statistiska signifikansen för data på nominal- 
samt ordinalnivå analyserades med hjälp av Chi-två test och specifikt testen Pearson Chi-
squared test samt Fisher’s Exact Test. Fisher’s Exact Test användes i de test där den 
förväntade frekvensen i en cell var mindre än fem (13).  
 
Innan analys av datat gjordes en omgruppering av vissa variabler där det skapades nya 
grupper utifrån svarsalternativen. Variabeln utbildningsnivå omgrupperades till två nya 
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grupper - lågutbildade samt högutbildade. Gruppen lågutbildade innefattade de som hade 
högst gymnasial utbildning 3 år och gruppen högutbildade innefattade de som hade 
eftergymnasial utbildning. Variabeln upplevd kunskap omgrupperades till tre nya grupper - 
låg kunskap, medel kunskap samt hög kunskap. Gruppen låg kunskap innefattade de som 
svarat 1-3 på skalan 1-10, medel kunskap de som svarat 4-6 och hög kunskap de som svarat 7-
10. För den enda kontinuerliga variabeln, vilken var ålder, användes centralmåttet median 
samt spridningsmåtten 25:e och 75:e percentilerna. Variabeln ålder delades sedan in i två nya 
grupper för de statistiska analyserna - 30 år och yngre samt 31 år och äldre. 
 
3.5  Etik  
Ett informationsbrev inkluderades i början av enkäten med information gällande 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (14). Dessa riktlinjer inkluderar 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Enligt de 
forskningsetiska principerna informerades respondenterna om studiens syfte, om att 
deltagandet i enkätstudien var frivilligt och att de när som helst hade möjlighet att avbryta sin 
medverkan. Vidare enligt principerna informerades respondenterna om att studien var 
anonym och slutligen om att insamlad data endast kommer att användas för studiens syfte. 
Bedömningen gjordes att ingen av frågorna i enkätstudien var av etiskt känslig karaktär.  
 

4.RESULTAT  

4.1  Deltagarna    
Sammanlagt 110 individer uppfyllde studiens inklusionskriterier och genomförde enkäten. 
Enkäten spreds på Facebook samt delades där vidare av ett tiotal personer. Av de 110 
respondenterna var majoriteten kvinnor (64,5 %) och de flesta var högutbildade (87,3 %) 
(Tabell 1). Hur respondenterna skattade sin upplevda kunskapsnivå om GMO fördelades på 
följande sätt att 24,5 % hamnade i gruppen låg kunskap, 35,5 % i medel kunskap och 40 % i 
hög kunskap. Medianåldern på deltagarna var 26 år, P25 var 24 år och P75 var 29 år. 
 
Tabell  1.  Deskriptiv  data  över  respondenterna  i  enkätstudien  (n=110),  Sverige,  våren  2017.    
   Antal   Procentuellt  %  
Kön        
  Män   39   35,5  
  Kvinnor   71   64,5  
        
Ålder        
    30  år  och  yngre   87   79,1  
    31  år  och  äldre   23   20,9  
        
Utbildningsnivå*        
  Lågutbildade   14   12,7  
  Högutbildade   96   87,3  
        
Upplevd  kunskap**        
    Låg  kunskap   27   24,5  
    Medel  kunskap   39   35,5  
    Hög  kunskap   44   40,0  
*  Lågutbildade  inkluderade  de  respondenter  med  en  utbildningsnivå  på  högst  Gymnasial  utbildning,  3  
år.  Högutbildade  inkluderade  de  med  Eftergymnasial  utbildning.  
**  Låg  kunskap  inkluderade  de  respondenter  som  angett  svar  1-3  på  skalan,  Medel  kunskap  de  som  
angett  4-6  och  Hög  kunskap  7-10.    
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4.2  Attityder  gentemot  GMO  
Den största potentiella fördelen med GMO ansåg deltagarna vara minskning av världssvälten 
(40 %; n=44) och den potentiellt största nackdelen ansåg de vara för lite kunskap om 
långsiktiga konsekvenser (45,5 %; n=50). En större andel av kvinnorna (19,7 %; n=14) 
svarade att de inte tror att det finns någon fördel med GMO jämfört med männen (5,1 %; n=2) 
(p=.034). Fler män (20,5 %; n=8) ansåg att det inte finns någon nackdel med GMO jämfört 
med andelen kvinnor (2,8 %; n=2) (p=.031).  
 
Det var fler som ansåg att GM-livsmedel ska få säljas i livsmedelsbutiker än de som ansåg att 
det inte ska få säljas (48,2 %; n=53 vs. 33,6 %; n=37). Majoriteten av män (76,9 %) ansåg att 
det ska få säljas i jämförelse med en färre andel av kvinnor (32,4 %) (p<.001) (Tabell 2). De 
som var 30 år och yngre var mer positiva än 31 år och äldre (55,2 % vs. 21,7 %, p=.001) och 
de med hög kunskap var mer positiva (68,2 %) än de med låg eller medel kunskap (29,6 %; 
38,5 %) (p=.000). 
 
Tabell  2.  Respondenternas  åsikter  angående  vad  de  tycker  om  att  GM-livsmedel  ska  få  säljas  i  
svenska  livsmedelsbutiker,  Sverige,  våren  2017.  
   Ja  

%  (n)  
Nej  
%  (n)  

Vet  inte/Ingen  
åsikt  %  (n)  

p  

Kön              
    Män   76.9  (30)   17.9  (7)   5.2  (2)  

<.001      Kvinnor   32.4  (23)   42.3  (30)   25.3  (18)  
              
Ålder              
    30  år  och  yngre   55.2  (48)   25.3  (22)   19.5  (17)  

.001      31  år  och  äldre   21.7  (5)   65.2  (15)   13  (3)  
              
Utbildningsnivå              
    Lågutbildade   21.4  (3)   42.9  (6)   35.7  (5)  

.057      Högutbildade   52.1  (50)   32.3  (31)   15.6  (15)  
              
Upplevd  
kunskap  

           

    Låg  kunskap   29.6  (8)   33.3  (9)   37  (10)     
    Medel  kunskap   38.5  (15)   35.9  (14)   25.6  (10)  

<.001      Hög  kunskap   68.2  (30)   31.8  (14)   0  (0)  
*  Lågutbildade  inkluderade  de  respondenter  med  en  utbildningsnivå  på  högst  Gymnasial  utbildning,  3  
år.  Högutbildade  inkluderade  de  med  eftergymnasial  utbildning.  
**  Låg  kunskap  inkluderade  de  respondenter  som  angett  svar  1-3  på  skalan,  Medel  kunskap  de  som  
angett  4-6  och  Hög  kunskap  7-10.   
 

Hela 87,3 % av deltagarna tyckte att det är bra att det finns en märkning på GM-livsmedel 
varav huvuddelen av kvinnorna ansåg att det är bra jämfört med något färre av männen (98,6 
% vs. 66,7 %, p<.001) (Tabell 3). Det fanns en skillnad mellan de med låg och medel kunskap 
(100 % och 94,9 %) som i högre grad ansåg att det är bra jämfört med de med hög kunskap 
(72,7 %) (p=.003). 
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Tabell  3.  Respondenternas  åsikter  angående  om  de  tycker  att  det  är  bra  med  en  märkning  på  GM-
livsmedel,  Sverige,  våren  2017.  
   Ja  

%  (n)  
Nej  
%  (n)  

Vet  inte/Ingen  
åsikt  %  (n)  

p  

Kön              
    Män   66.7  (26)   15.4  (6)   17.9  (7)  

<.001      Kvinnor   98.6  (70)   0  (0)   1.4  (1)  
              
Ålder              
    30  år  och  yngre   85.1  (74)   5.7  (5)   9.2  (8)  

.364      31  år  och  äldre   95.7  (22)   4.3  (1)   0  (0)  
              
Utbildningsnivå              
    Lågutbildade   92.9  (13)   7.1  (1)   0  (0)  

.661      Högutbildade   86.5  (83)   5.2  (5)   8.3  (8)  
              
Upplevd  
kunskap  

           

    Låg  kunskap   100  (27)   0  (0)   0  (0)  
.003      Medel  kunskap   94.9  (37)   0  (0)   5.1  (2)  

    Hög  kunskap   72.7  (32)   13.6  (6)   13.6  (6)  
*  Lågutbildade  inkluderade  de  respondenter  med  en  utbildningsnivå  på  högst  Gymnasial  utbildning,  3  
år.  Högutbildade  inkluderade  de  med  eftergymnasial  utbildning.  
**  Låg  kunskap  inkluderade  de  respondenter  som  angett  svar  1-3  på  skalan,  Medel  kunskap  de  som  
angett  4-6  och  Hög  kunskap  7-10.    
 
Få av respondenterna uppgav att de tittade efter en GMO-märkning på förpackningen när de 
handlar (23,6 %; n=26). En större andel av de med hög kunskap (38,6 %, n=17) uppgav att de 
tittade efter en GMO-märkning jämfört med de med låg och medel kunskap (3,7 %; n=1, 20,5 
%; n=8) (p=.002). Drygt hälften av de 31 år och äldre (56,5 %; n=13) uppgav att de tittade 
efter märkningen i jämförelse med endast 14,9 % (n=13) av 30 år och yngre (p<.001). Färre 
män uppgav att de tittade efter märkningen jämfört med kvinnorna (12,8 %; n=5 vs. 29,6 %; 
n=21, p=.034). Mellan utbildningsnivåerna påvisades det ej något signifikant resultat.  
 
Mer än ett alternativ kunde fyllas i på enkätfrågan om vad deltagarna hade för åsikt om GMO 
(Bilaga 1). Svarsalternativet att GMO kan ha positiva effekter på ekonomin var det svar som 
flest hade valt att fylla i varav en övervägande andel av männen jämfört med en liten andel 
kvinnor (82,1 %; n=58 vs. 28,2 %; n=11, p<.001). Det fanns en signifikant skillnad mellan de 
upplevda kunskapsnivåerna där en majoritet av de med hög kunskap fyllt i alternativet jämfört 
med minoritet bland de med låg kunskap (65,9 %; n=29 vs. 25,9 %; n=7, p=.003). Även 
svarsalternativet positiva effekter på miljön hade hög svarsfrekvens totalt sett. Bland dessa var 
det en större proportion män (61,5 %; n=44 män vs. 26,8 %, n=10 kvinnor, p<.001) och 
högutbildade (42,7 %; n=41 högutbildade vs. 14,3 %; n=2 lågutbildade, p=.042) som svarat. 
Ytterligare hade svarsalternativet negativa konsekvenser på miljön en hög svarsfrekvens. En 
signifikant skillnad kunde påvisas mellan könen där 47, 9 % (n=34) av kvinnor hade valt 
alternativet jämfört med 28,2 % (n=11) av männen (p=.045). Svarsalternativet positiva 
effekter på hälsan var ett alternativ med låg svarsfrekvens där endast 15.5 % (n=17) hade valt 
att fylla i det. Mellan könen fanns en skillnad där mycket få kvinnor jämfört med en tredjedel 
av männen valt svarsalternativet (5,6 %; n=4 vs. 33.3 %; n=13) (p<.001) 
 
Drygt en tredjedel (31,8 %; n=35) av deltagarna svarade att de inte skulle kunna tänka sig att 
köpa ett GM-livsmedel varav en majoritet av de 31 år och äldre (65,2 %; n=15) jämfört med 
färre av 30 år och yngre (23 %; n=20) (p<.001). Endast ett fåtal deltagare (16.4 %; n=18) 
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svarade att de kunde tänka sig att köpa alla GM-livsmedel. En skillnad kunde påvisas mellan 
de olika upplevda kunskapnivåerna där det var 34,1 % (n=15) av de med hög kunskap till 
skillnad från 0 % (n=0) av de med låg kunskap (p<.001) som skulle kunna tänka sig att köpa 
alla GM-livsmedel. Ytterligare ett signifikant resultat fanns mellan könen där 33,3 % av män 
(n=13) i jämförelse med 7 % av kvinnor (n=5) (p<.001) skulle kunna tänka sig att köpa alla 
GM-livsmedel. 
 
Totalt var det en större andel av deltagarna som inte var villiga att handla GM-kött jämfört 
med de som inte kunde tänka sig att handla GM-frukt och grönsaker (67,3 %; n=74 vs. 20,9 
%; n=23). Det var fler män än kvinnor som kunde tänka sig att köpa GM-kött (33,3 %; n=13 
vs. 2,8 %; n=2, p<.001). Det var en minoritet av de med låg eller medel kunskap (3,7 %; n=1, 
5,1 %; n=2) som skulle kunna tänka sig att köpa GM-kött jämfört med en högre andel av de 
med hög kunskap (27,3 %; n=12) (p=.003). Ytterligare visade resultatet att en övervägande 
del av kvinnorna inte skulle kunna tänka sig att handla GM-kött jämfört med männen (80,3 
%; n=57 vs. 43,6 %; n=17, p<.001). Bland de med låg eller medel kunskap var det fler som 
inte kunde tänka sig att köpa GM-kött än de med hög kunskap (p=.050).  
 
Vidare visade resultatet att hälften av deltagarna (50,9 %; n=56) skulle kunna tänka sig att 
köpa GM-frukt och grönsaker. En majoritet av de med hög upplevd kunskap (65,9 %, n=29) 
kunde tänka sig att köpa dessa livsmedel medan andelen med låg upplevd kunskap var 
signifikant lägre (37 %; n=10, p=.032). Män (74,4 %, n=29) och 30 år och yngre (57,5 %, 
n=50) var mer positivt inställda till att handla GM-frukt och grönsaker än kvinnor (38 %, 
n=27) och 31 år och äldre (26.1 %, n=6) (p=.000; p=.007).  
 
4.3  Hur  de  olika  incitamenten  påverkade  deltagarnas  köpvillighet  
Det allra tydligaste resultatet som framträder ur dessa data är att grupperna 30 år och yngre 
samt män är mer positivt inställda till att köpa GM-frukt och grönsaker än de 31 år och äldre 
samt kvinnor oavsett incitament (Figur 1 och 2). Signifikanta skillnader kunde utläsas i 
samtliga tester mellan åldersgrupperna. Mellan könen fanns det signifikanta skillnader i alla 
tester förutom vid incitamentet mindre påverkan på miljön. Inga signifikanta skillnader kunde 
påvisas för varken variabeln utbildningsnivå eller upplevd kunskap.  
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Figur  1.  Andel  av  åldersgrupperna  som  skulle  välja  att  köpa  GM-frukt  och  grönsaker  framför  
konventionellt  odlade  frukt  och  grönsaker  beroende  på  incitament,  Sverige,  våren  2017.   
  
  

 
Figur  2.    Andel  av  könen  som  skulle  välja  att  köpa  GM-frukt  och  grönsaker  framför  konventionellt  
odlade  frukt  och  grönsaker  beroende  på  incitament,  Sverige,  våren  2017.    
 
 
Om incitamentet var att GM-livsmedlet var 5 % billigare svarade 31,8 % (n=35) att de skulle 
kunna tänka sig att köpa det men om livsmedlet istället var 30 % billigare ökade andelen till 
48,2 % (n=53). Om GM-livsmedlet hade ett incitament som var antingen bättre 
smak/färg/form eller längre hållbarhet svarade totalt 47,3 % (n=52) respektive 40 % (n=44) 
att de skulle kunna tänka sig att köpa livsmedlet. Merparten av deltagarna (62,7 %; n=69) 
skulle välja GM-frukt och grönsaker framför ett konventionellt om det hade ett bättre 
näringsvärde. Ett GM-livsmedel som hade mindre påverkan på miljön eller krävde en mindre 
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mängd besprutningsmedel som incitament visade ett resultat på att merparten av 
respondenterna kunna tänka sig att köpa det (67,3 %; n=74, 66,4 %; n=73).  
 

5.  DISKUSSION  

5.1  Metoddiskussion  
 
5.1.1  Metodologiska  styrkor  
Styrkor med kvantitativ metod är att det är möjligt att nå ut till många individer samt att det ej 
är lika kostsamt som ett kvalitativt tillvägagångssätt (11). I studien användes en webbaserad 
enkät för att på ett enkelt, billigt och miljövänligt sätt nå ut till respondenterna. Fördelen med 
webbaserad enkät är att det lätt går att överföra datat till statistikprogram. Informationen blir 
lätt att strukturera vilket gör att det på ett enkelt sätt går att se samband, skillnader och 
avvikelser.  
 
I studiens enkät användes delvis frågor från tidigare studiers enkäter, vilket är ett sätt att 
stärka validiteten. De frågor som användes var ej validerade i de tidigare studierna, däremot 
har forskarna i de studierna ej beskrivit några svårigheter med sina enkätfrågor som att de till 
exempel var svårbegripliga. Tid lades ner på att formulera frågor som ej kunde tolkas på mer 
än ett sätt och svarsalternativen utformades så att de skulle var ömsesidigt uteslutande, 
uttömmande, vara i en passande ordning samt ha en symmetri (15). Språket i enkäten 
formulerades för att anpassas till målgruppen. Pilotstudien genomfördes för att undersöka om 
deltagarna tolkade frågorna på samma sätt som den som utformat enkäten samt om något 
svarsalternativ saknades eller riskerade att missuppfattas. Efter pilotstudien konstruerades en 
del av frågorna om i enlighet med den kritik som gavs. Frågeutformingen samt pilotstudien 
kan ha bidragit till en högre validitet av enkäten och studien. Alla frågor i enkäten gjordes 
obligatoriska vilket bidrog till uteslutning av internt bortfall eftersom att enkäten ej kunde 
slutföras utan att alla frågor var besvarade.  
 
5.1.2  Metodologiska  svagheter  
Svagheter som finns med ett kvantitativt tillvägagångssätt är att den insamlade informationen 
är av ytlig karaktär. Kvantitativ metod är inriktad på att nå många individer och då det var ett 
stort avstånd mellan respondenten och undersökaren innebar det att enkäten inte kunde vara 
för komplex. En för komplex enkät hade lämnat utrymme för respondenterna att göra olika 
tolkningar av enkätfrågorna då de ej hade möjlighet att ställa frågor till undersökaren. Att 
undersökaren på förhand har definierat vad som är relevant att svara på kan ses som en risk då 
deltagarna påverkas av hur frågorna är formulerade och vilka svarsalternativ som finns. Det 
har i efterhand, trots pilotstudien, begripits att vissa av frågornas svarsalternativ kan ha 
bidragit till en försvagad validitet på grund av begrepp i frågorna som borde ha definierats 
och förklarats på ett annat sätt. Ett exempel är begreppet ekonomi som borde ha definierats 
mer tydligt då det nu ej är möjligt att veta hur respondenterna har tolkat begreppet. Det finns 
till exempel en risk att respondenterna både kan ha tolkat det som sin egen privatekonomi 
likväl som den globala ekonomin. 
 
Risken att få ett snedfördelat urval ökar med att använda ett icke-slumpmässigt urval i 
jämförelse med ett slumpmässigt urval (11). Enkäten spreds på Facebook från författarnas 
profiler vilket troligen är en del av anledningen till ett lågt antal respondenter i vissa av de 
relevanta grupperna i studien, specifikt grupperna lågutbildade samt 31 år och äldre, trots 
användandet av kvantitativ metod. Risken finns att studien hade fått ett annorlunda resultat 
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om antalet respondenter hade varit fler samt haft fler respondenter i de lågt representerade 
grupperna. Då författarna själva är i tjugoårsåldern, kvinnor samt studerar kostvetenskap på 
universitetet har det troligen bidragit till den snedfördelade datan i variablerna ålder, kön, 
upplevd kunskap samt utbildningsnivå. Snedfördelat data leder till att den ej är representativ 
för den population som undersöks varför studiens resultat ej är generaliserbart. En 
enkätsstudies reliabilitet bedöms bland annat genom replikerbarhet vilket innebär att enkäten 
administreras till samma grupp individer vid två olika tidpunkter för att fastställa att samma 
resultat uppnås (16). Studiens reliabilitet och dess replikerbarhet har ej funnits tid eller 
möjlighet att testa varför det ej är möjligt att konstatera om den är reliabel. 
 
En svarsfrekvens på 110 deltagare kan ses som relativt låg i jämförelse med antalet 
facebookanvändare som hade möjlighet att komma i kontakt med enkäten. En låg 
svarsfrekvens är en risk med just internetbaserade enkäter (11, 15). Eftersom att ett 
bekvämlighetsurval omöjliggör en bortfallsanalys är det ej möjligt att analysera vilka som 
valde att ej delta i enkätstudien (11). Utöver internetbaserade enkäters generellt låga 
svarsfrekvens finns det en möjlighet att enkätens ämne och rubrik, En enkätstudie om 
genmodifierade organismer (GMO), bidrog till att skrämma bort individer som ej kände sig 
familjära med ämnesområdet.  
 
5.2  Resultatdiskussion  
Det mest framstående resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan vissa av 
grupperna gällande attityd gentemot, och köpvillighet av, GM-livsmedel. Att yngre och män 
är mer positivt inställda till GM-livsmedel har flera tidigare studier framfört (10, 17). 
Resultaten från denna studie styrker tidigare forskningsresultat inom området då liknande 
resultat påvisades för grupperna män, 30 år och yngre samt de respondenter med hög upplevd 
kunskap som hade en högre grad av köpvillighet samt mer positiv syn på GM-livsmedel. 
Resultatet visade ej på några signifikanta skillnader mellan utbildningsnivåerna trots att en 
tidigare studie på svenska konsumenter visade att högutbildade var mer positivt inställda till 
GM-livsmedel än lågutbildade (10). En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara det 
snedfördelade datat vilket inte var representativt för populationen. 
 
Resultatet från studien visade att den största delen av respondenterna ansåg att för lite 
kunskap om långsiktiga konsekvenser skulle kunna vara den största potentiella nackdelen 
med GMO. Tidigare forskning från Sverige har kommit fram till liknande slutsatser där 
resultatet visade att de flesta deltagare tyckte att de hade för lite kunskap om konsekvenser 
(17). Forskning har gjorts på området kring GMO och livsmedelssäkerhet, dock har studier ej 
visat att de haft några negativa konsekvenser på hälsan (4). Mer tillgänglig information om 
dessa fakta skulle kunna ge allmänheten mer kunskap varpå de kanske ej längre ser för lite 
kunskap om konsekvenser som en nackdel. Problemet med frågan är vad respondenterna 
menar med långsiktiga konsekvenser, är de oroliga för vad GMO kan göra med hälsan eller 
menar de spridning av genmodifierade organismer i miljön. I likhet med tidigare studier där 
det påvisades en oro för hälso- och miljösäkerhet samt en rädsla för sidoeffekter visade 
studiens resultat på att konsekvenser på miljön samt hälsan var de negativa åsikter som flest 
respondenter hade svarat (6, 8). Dock visade det sig att ungefär lika många ansåg att GMO 
skulle kunna ha positiva effekter på miljön, varför det i den här studien ej blir möjligt att dra 
en slutsats om att oron för negativa konsekvenser bidrar till en övervägande negativ attityd. 
Den största potentiella fördelen med GMO svarade flest respondenter skulle kunna vara 
minskning av världssvälten. En möjlig förklaring till detta skulle kunna bero på att vi ofta 
möts av medierapportering om svält och klimatpåverkan varpå deltagarna ser GMO tekniken 
som en möjlig lösning på detta problem. 
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En majoritet uppgav att de ser en märkning på GM-livsmedel som något positivt. Resultatet 
angående en märkning av GM-livsmedel kan stödjas av tidigare forskning som visat att det 
finns en påtaglig enighet om obligatorisk märkning av dessa produkter, och det även i USA 
där det finns en mer positiv inställning till GMO (5, 18). Under frågan om respondenterna 
ansåg att det är bra att det finns en märkning på GM-livsmedel svarade nästan alla kvinnor 
(98,6 %) att de ser detta som någon positivt. De individer med låg kunskap var också mer 
positivt inställda till att det finns en märkning, där 100 % svarat ja. En möjlig anledning till 
varför det ses som positivt kan vara på grund av att konsumenter vill veta vad för slags 
produkt de köper. Det intressanta med detta resultat är att trots att 100 % av de med låg 
kunskap ansåg att det är bra att det finns en märkning på dessa livsmedel så har samtidigt 
endast 3,7 % uppgett att de faktiskt tittar efter en GMO-märkning på produkter när de 
handlar. Liknande resultat kunde ses bland kvinnorna där 98,6 % ser märkningen som positiv 
med det var endast 29,6 % som uppgett att de tittar efter den. Endast totalt 23,6 % av 
respondenterna uppgav att de tittat efter en GMO-märkning och en möjlig förklaring till 
varför så pass få tittar efter en märkning kan vara att det i Sverige endast finns ett fåtal GM-
livsmedel som säljs på marknaden, vilket innebär att konsumenter inte särskilt ofta kommer i 
kontakt med en GMO-märkning (3). Andra möjliga faktorer skulle kunna vara att många 
handlar samma produkter och därför vet att de ej har någon märkning eller helt enkelt 
glömmer bort att titta efter en GMO-märkning.  
 
Intressant nog visade resultatet från studien att deltagarna hade en mer positiv attityd 
gentemot att köpa GM-frukt och grönsaker jämfört med att köpa GM-kött. Det var omkring 
hälften av respondenterna som kunde tänka sig att köpa frukt och grönsaker men endast 
omkring en femtedel som kunde tänka sig att köpa kött. Bland de som skulle kunna tänka sig 
att köpa GM-kött var det en signifikant skillnad mellan könen där en mycket liten andel 
kvinnor kunde tänka sig att handla dessa produkter jämfört med drygt en tredjedel av männen. 
Det var även fler respondenter med hög upplevd kunskap som kunde tänka sig att köpa GM-
kött än de med en låg eller medel kunskap. En tänkbar förklaring till denna skillnad skulle 
kunna vara att de med högre upplevd kunskap känner sig mer bekväma och familjära med vad 
genteknik innebär. Flera tidigare studier stödjer resultatet av studien då även de visat på att 
konsumenter är mer positivt inställda och bekväma med GM-grödor än GM-kött (6, 19). En 
möjlig förklaring till varför det är svårare att se genmodifiering som något positivt när det 
handlar om djur än om till exempel frukt och grönsaker skulle kunna vara att det handlar om 
levande varelser. Negativa åsikter om att använda sig av genteknik för att förbättra 
egenskaper hos djur medför troligen ytterligare en tankeställare om etiska principer vilket det 
hos de flesta antagligen ej gör med grödor. Dock har en mer positiv attityd gentemot GM-
animalier visat sig öka om det medför en personlig fördel, för till exempel hälsan, vilket är 
något som vidare borde undersökas för att förstå vilka faktorer som bidrar till dessa åsikter 
(20). Tidigare studier har visat på en mer positiv attityd gentemot grödor då det skulle kunna 
bidra till minskad världssvält speciellt i utvecklingsländer där malnutrition kan vara ett 
allvarligt bekymmer (10). Detta stödjer vidare resultatet i studien som visade på att minskning 
av världssvält ansågs vara den största potentiella fördelen med GMO. 
 
Det var drygt en tredjedel av deltagarna som inte skulle kunna tänka sig att köpa något GM-
livsmedel vilket överensstämmer med den andel som en tidigare studie påvisat (21). Detta 
resultat är dessutom intressant då det överensstämmer med studiens resultat som påvisade att 
cirka en tredjedel av respondenterna ansåg att GM-livsmedel inte borde få säljas i svenska 
livsmedelsbutiker. Det som framkom var att män, 30 år och yngre samt de med en hög 
upplevd kunskap var mer positivt inställda till att GM-livsmedel säljs i svenska 
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livsmedelsbutiker. Vidare var en majoritet av respondenterna alltså villiga att köpa någon typ 
av GM-livsmedel. Vilka incitament som skulle kunna påverka konsumenters köpvillighet av 
GM-livsmedel har i tidigare studier visat på motsägelsefulla resultat där det finns både de som 
påstår att priset har en påverkan på köpvilligheten av GM-livsmedel och de som påstår att det 
ej har det (10, 21-22). Denna studie stödjer dock det påståendet att just rabatterade priser har 
en påverkan på köpvilligheten och generellt ökade köpvilligheten i och med en högre rabatt 
förutom hos gruppen 31 år och äldre, där den förblev densamma. I enlighet med tidigare 
forskning visade sig det även att gruppen mäns köpvillighet av GM-livsmedel ökade mer i 
och med ett rabatterat pris än kvinnors köpvillighet (7). Att ett lägre pris bidrar till ökad 
köpvillighet beror möjligtvis på att deltagarna i studien är villiga att göra en kompromiss med 
sina värderingar om vinningen är ett lägre pris.  
 
Som det gick framgick i resultatet om köpvilligheten var grupperna 30 år och yngre samt män 
mer positivt inställda till att köpa GM-frukt och grönsaker än vad grupperna 31 år och äldre 
samt kvinnor var. Detta resultat styrker tidigare forskning som har visat på samma sak 
gällande just köpvillighet och variablerna ålder samt kön (9). Samma studie, vilken utförts i 
Sverige, som påstod att ett lägre pris ej lockade köpare hade även kommit fram till att det som 
faktiskt lockade till köp var om GM-livsmedlet gynnade hälsan och/eller miljön (10). I 
enlighet med den tidigare forskningen visade det sig även i detta resultat att just bättre 
näringsvärde, mindre påverkan på miljön samt mindre mängd besprutningsmedel var de 
incitament som totalt medförde högst köpvillighet. Att köpvilligheten ökar under dessa 
omständigheter skulle kunna sammankopplas med tidigare resultat gällande attityder där det 
visade sig att många ansåg att GMO:s påverkan på miljön samt hälsan var viktiga aspekter.  
 
5.3  Genus  
Studiens resultat påvisade att färre kvinnor ansåg att GMO skulle kunna ha positiva effekter 
på hälsan vilket skulle kunna kopplas till normativa konstruktioner där forskning har visat att 
kvinnor oftare väljer mat som är bättre för hälsan än män som har ett lägre intresse och 
involvering gällande sina matval (23). Vidare har tidigare forskning studerat preferensen för 
naturlig mat, i detta fall mat utan kemikalier och tillsatser, samt ekologisk mat där kvinnor 
varit mer positiva än män (16, 24). GM-livsmedel skulle kunna associeras till icke naturlig 
mat eftersom att den har manipulerats och kan därför vara en anledning till varför det hade ett 
lägre stöd från kvinnor.  
 
5.4  Samhällsrelevans  
En växande världsbefolkning och klimatförändringar ställer högre krav på jordens tillgångar 
vilket kommer att kräva nya innovationer för att möjliggöra tillräcklig tillgång till mat. GM-
livsmedel skulle kunna vara en del av lösningen. Tidigare forskning har ej visat att GM-
livsmedel har haft några negativa konsekvenser på hälsan, något många konsumenter känner 
en oro för, varför det skulle kunna vara av vikt att på ett bättre sätt nå ut med den 
informationen till allmänheten (4). I och med konsumenters ökade medvetenhet om 
livsmedels påverkan medför det att konsumenter ställer högre krav på sina livsmedelsbutiker. 
Ökad förståelse för konsumenters attityd gentemot och köpvillighet av GM-livsmedel kan 
hjälpa livsmedelshandlare att få en indikation på vad konsumenterna ställer för krav samt 
skulle vara villiga att handla. Resultaten från studien skulle även kunna bistå med information 
ett steg bak i ledet till såväl producenter som forskare som tar fram GM-livsmedel. 
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6.  SLUTSATS  

Resultatet överensstämde till stor del med tidigare forskning vilket tyder på att en 
attitydförändring ej har skett sedan liknande studier utfördes i Sverige under 2000-talets 
början. Det mest framstående resultatet är att det är kvinnor samt de 31 år och äldre som har 
en mer negativ attityd gentemot, likväl som har lägre köpvillighet av GM-livsmedel oavsett 
incitament. I och med denna studie har många frågor aktualiserats som kräver vidare 
forskning. Vad är egentligen de bidragande faktorerna till såväl attityd gentemot, som 
köpvillighet av, GM-livsmedel och varför skiljer det sig mellan grupperna? Vidare forskning 
rekommenderas med kvalitativ metod för att undersöka de mer komplexa bakomliggande 
faktorerna.  
 

7.  FÖRFATTARNAS  BIDRAG  TILL  ARBETET  

Författarna har gemensamt genom uppsatsprocessen sökt litteratur, konstruerat enkät, 
bearbetat datat samt författat den slutgiltiga uppsatsen. 
 

8.  TACK  

Tack till deltagarna i studien som tog sig tid att besvara enkäten och tack till alla som har läst 
och stöttat oss genom uppsatsprocessen.  
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Enkätundersökning  om  livsmedel  innehållande  

genmodifierade  organismer  (GMO)  
  
Vi  är  två  studenter  som  skriver  vår  kandidatuppsats  i  kostvetenskap  vid  Umeå  
Universitet.  Syftet  med  studien  är  att  undersöka  konsumenter  i  Sveriges  attityd  till  
genmodifierade  organismer  (GMO).  För  att  uppfylla  enkätens  inklusionskrav  behöver  
du  vara  över  18  år  gammal,  vara  bosatt  i  Sverige  samt  ha  hört  talas  om  GMO..  
Enkäten  är  frivillig.  Du  som  svarar  på  denna  enkätundersökning  är  anonym  och  kan  
när  som  helst  avbryta  din  medverkan.  Svaren  kommer  användas  i  syfte  att  besvara  
studiens  frågeställningar  och  vidare  sammanställas  i  ett  examensarbete.  Med  din  
medverkan  godkänner  du  vidare  att  resultatet  kommer  att  publiceras  på  DiVA-
portalen.  Enkäten  tar  endast  några  minuter  att  besvara.    
Vid  eventuella  frågor  kontakta  oss  på:    
  
cacr0006@student.umu.se  
mavo0029@student.umu.se    
  

Tack  för  din  medverkan!  
Camilla  Cronqvist  &  Mathilda  von  Almassy  
  
  
  
  
  
*Obligatorisk  fråga  
  

1.   Hur  gammal  är  du?  (Du  kan  endast  välja  ett  alternativ)*  
•   +  ett  alternativ  som  är  Under  18  
•   Fallande  lista  över  åldrar  18-100  år  

  
  

2.   Är  du  bosatt  i  Sverige?  (Du  kan  endast  välja  ett  alternativ)*  
o   Ja  
o   Nej  

  
  

3.   Har  du  hört  talas  om  genmodifierade  organismer  (GMO)?  (Du  kan  endast  välja  
ett  alternativ)*  

o   Ja  
o   Nej  

  
  

4.   Kön  (Du  kan  endast  välja  ett  alternativ)*  
o   Kvinna  
o   Man  
o   Annat  
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5.   Vilken  är  din  högsta  utbildningsnivå?  (Du  kan  endast  välja  ett  alternativ)*  
o   Förgymnasial  utbildning,  kortare  än  9  år  
o   Förgymnasial  utbildning,  9  (10)  år  
o   Gymnasial  utbildning,  högst  2  år  
o   Gymnasial  utbildning,  3  år  
o   Eftergymnasial  utbildning,  mindre  än  3  år  
o   Eftergymnasial  utbildning,  3  år  eller  mer  
o   Forskarutbildning  

  

6.   I  vilken  utsträckning  tycker  du  dig  ha  kunskap  om  genmodifierade  livsmedel?  
(Du  kan  endast  välja  ett  alternativ)*  
  

  
  
  
  
  
Genmodifierade  organismer  (GMO)  innebär  att  med  hjälp  av  genteknik  
flytta  en  specifik  gen  från  till  exempel  en  gröda  till  en  annan  gröda  eller  
från  ett  djur  till  ett  annat  djur  för  att  på  så  vis  skapa  egenskaper  som  den  
naturligt  inte  har.  
  
  

7.   På  den  svenska  marknaden  finns  det  idag  ett  fåtal  godkända  genmodifierade  
livsmedel.  Tycker  du  att  livsmedel  innehållande  GMO  ska  få  säljas  i  svenska  
livsmedelsbutiker?  (Du  kan  endast  välja  ett  alternativ)*  

o   Ja  
o   Nej  
o   Vet  inte/Ingen  åsikt  

  
  

8.   I  Sverige  måste  alla  livsmedel  innehållande  GMO  märkas.  Tittar  du  efter  GMO-
märkning  på  förpackningar  när  du  handlar?  (Du  kan  endast  välja  ett  alternativ)*  

o   Ja  
o   Nej  
o   Vet  inte/Ingen  åsikt  

  
  
9.   Tycker  du  att  det  är  bra  att  det  finns  en  märkning  på  livsmedel  innehållande  

GMO?  (Du  kan  endast  välja  ett  alternativ)*  
o   Ja  
o   Nej  
o   Vet  inte/Ingen  åsikt
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o     
10.  Utifrån  den  givna  informationen  ovan  och/eller  din  förkunskap,  vilket  alternativ  

stämmer  bäst  in  på  din  åsikt  om  GMO?  (Du  kan  välja  fler  än  ett  alternativ)*  
o   Jag  tror  att  det  kan  leda  till  positiva  effekter  på  hälsan  
o   Jag  tror  att  det  kan  leda  till  positiva  effekter  på  miljön  
o   Jag  tror  att  det  kan  leda  till  positiva  effekter  på  ekonomin  
o   Jag  tror  att  det  kan  leda  till  negativa  konsekvenser  på  hälsan  
o   Jag  tror  att  det  kan  leda  till  negativa  konsekvenser  på  miljön  
o   Jag  tror  att  det  kan  leda  till  negativa  konsekvenser  på  ekonomin  
o   Vet  inte/Ingen  åsikt  

  

11.  Vad  tror  du  skulle  kunna  vara  den  största  potentiella  fördelen  med  GMO?  (Du  
kan  endast  välja  ett  alternativ)*  

o   Jag  tror  inte  att  det  finns  någon  potentiell  fördel  med  GMO  
o   Hälsofördelar  
o   Lägre  pris  på  livsmedel  
o   Minskning  av  besprutningsmedel  
o   Minskning  av  världssvälten  
o   Bättre  kvalitet/längre  hållbarhet  på  livsmedel  
o   Vet  inte/Ingen  åsikt  

  
  
12.  Vad  tror  du  skulle  kunna  vara  den  största  potentiella  nackdelen  med  GMO?  (Du  

kan  endast  välja  ett  alternativ)*  
o   Jag  tror  inte  att  det  finns  någon  potentiell  nackdel  med  GMO  
o   Farligt  för  hälsan  
o   Farligt  för  miljön  
o   Finns  för  lite  kunskap  om  långsiktiga  konsekvenser  
o   Svårt  att  kontrollera  spridning  
o   Företag  tjänar  pengar  
o   Vet  inte/Ingen  åsikt  

  
  

13.  Vilken  typ  av  genmodifierade  livsmedel  skulle  du  kunna  tänka  dig  att  köpa?  (Du  
kan  välja  fler  än  ett  alternativ)*  

o   Jag  skulle  inte  kunna  tänka  mig  att  köpa  ett  genmodifierat  livsmedel  
o   Frukt  och  grönt  
o   Kött  (Rött  kött,  fågel,  fisk)  
o   Mjölkprodukter  
o   Sädesslag  och  baljväxter  (bönor,  linser,  ärtor)  
o   Vet  inte/Ingen  åsikt  

  
  

14.  Vilken  typ  av  genmodifierade  livsmedel  skulle  du  inte  kunna  tänka  dig  att  
köpa?  (Du  kan  välja  fler  än  ett  alternativ)*  

o   Jag  skulle  kunna  tänka  mig  att  köpa  alla  genmodifierade  livsmedel  
o   Frukt  och  grönt  
o   Kött  (Rött  kött,  fågel,  fisk)  
o   Mjölkprodukter  
o   Sädesslag  och  baljväxter  (bönor,  linser,  ärtor)  
o   Vet  inte/Ingen  åsikt  
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Skulle  du  välja  att  köpa  frukt  och  grönt  innehållande  GMO  framför  frukt  
och  grönt  utan  GMO  om:  
  
  
15.  Livsmedlet  innehållande  GMO  var  5  %  billigare?  (Du  kan  endast  välja  ett  

alternativ)*  
o   Ja  
o   Nej  
o   Vet  inte/Ingen  åsikt  

  
  

16.  Livsmedlet  innehållande  GMO  var  30  %  billigare?  (Du  kan  endast  välja  ett  
alternativ)*  

o   Ja  
o   Nej  
o   Vet  inte/Ingen  åsikt  

  
  
17.  Livsmedlet  innehållande  GMO  hade  bättre  smak/färg/form?  (Du  kan  endast  

välja  ett  alternativ)*  
o   Ja  
o   Nej  
o   Vet  inte/Ingen  åsikt  

  
  

18.  Livsmedlet  innehållande  GMO  hade  längre  hållbarhet?  (Du  kan  endast  välja  ett  
alternativ)*  

o   Ja  
o   Nej  
o   Vet  inte/Ingen  åsikt  

  
  
19.  Livsmedlet  innehållande  GMO  hade  bättre  näringsvärde?  (Du  kan  endast  välja  

ett  alternativ)*  
o   Ja  
o   Nej  
o   Vet  inte/Ingen  åsikt  

  
  

20.  Livsmedlet  innehållande  GMO  hade  mindre  påverkan  på  miljön?  (Du  kan  endast  
välja  ett  alternativ)*  

o   Ja  
o   Nej  
o   Vet  inte/Ingen  åsikt  

  
  
21.  Livsmedlet  innehållande  GMO  krävde  en  mindre  mängd  besprutningsmedel?  

(Du  kan  endast  välja  ett  alternativ)*  
o   Ja  
o   Nej  
o   Vet  inte/Ingen  åsikt  

 


