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E
nligt Eurobarometern, som är EUs verktyg för 
att undersöka attityder och åsikter bland eu-
ropéer, är vi allmänt positivt inställda till bio-
teknik, men det finns ett stort motstånd mot 
genteknik. Undersökningen, som gjordes 2010, 

visar att 61% är negativt inställda till utvecklingen av gen-
modifierad mat (GM) i Europa. Många européer anser 
genmodifierad mat vara fundamentalt onaturlig (70%) 
och farlig för hälsan (59%). 

I undersökningen understryks det också att det finns en 
omfattande medvetenhet (84%) om GM, och att attityderna 
inte baserar sig på okunskap, vilket industrin tidigare häv-
dat. I sin artikel (s. 16) betonar Kristina Lindström däre-
mot att det är svårt att få tillgång till tillförlitlig information 
eftersom det finns så mycket osaklig och vilseledande ar-
gumentering inom GM-debatten. Även om en stor mängd 
européer (59%) är av åsikten att genmodifierad mat är farlig 
för hälsan, finns det till exempel inte en enda vetenskaplig 
studie som hittills skulle ha hittat några som helst tecken på 
att ätandet av genmodifierad mat skulle ha negativa hälso-
effekter. Opinionsbildningen verkar alltså inte basera sig på 
vetenskapliga fakta. 

Den allmänna åsikten om genmodifierad mat som fun-
damentalt onaturlig är också intressant. I Pär Segerdahls 
bok Djuren i kulturen: hur naturligt kan våra husdjur leva?, 
som recenseras av Hugo Strandberg (s. 21), diskuteras vår 
tro att begreppet “naturlig” har en absolut karaktär. Enligt 
Segerdahl förleds vi av vårt språkbruk att tro att det finns 
någonting som absolut sätt är naturligt eller onaturligt. Vi 
glömmer bort att det vi upplever som naturligt är ett re-
sultat av en jämförelse som gjorts på ett särskilt sätt, där 
det naturliga står för det mer ursprungliga av de två leden 
i jämförelsen (exempel: det är mer naturligt att skriva brev 
än att eposta).

Om man jämför genteknik med den halvsystematiska 
förädlingen av grödor som pågått sedan förhistorisk tid, 
tenderar gentekniken att uppfattas som en onaturlig me-
tod. Med genetisk modifiering kan man överföra egenska-
per från en art till en helt annan, och till och med mellan 
växter och djur, medan man med traditionella metoder 
bara kan överföra egenskaper mellan samma art eller nära 
besläktade arter. Men här verkar GM vara onaturligt för att 
vi utgår från en romantiserad idé av förädling. Inom det 
som räknas som traditionell växtförädling har man också 
framkallat mutationer med hjälp av radioaktiv strålning 
och massiva giftdoser. Om man jämför dessa metoder med 
genmodifiering känns det kanske inte längre lika viktigt att 
betona att det ena är mer naturligt än det andra.  
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har färgats med karamellfärg – vilket är brukligt – eller inte. 
Den tyska lagstiftningen skiljer sig därvidlag från den finska 
att det i Tyskland är obligatoriskt.
http://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2004/20040160.pdf

”CIDERDRYCK”

Cider som den tillverkats traditionellt i ciderländer som 
Frankrike och Storbritannien är producerat genom jästning 
av pressade syrliga äpplen – inget annat. I jäsningsproces-
sen som börjar tack vare naturjäster som sitter på äpplets 
skal omvandlas socker ur äpplena till alkohol. Men det som 
de flesta känner till som cider i Finland innehåller endast en 
del jäst äppelmust och resten äppelsaft, alkohol, kolsyra och 
vatten. Och en del tillsatsämnen. I Sverige är det inte längre 
tillåtet att kalla sådant vars saftkomponent består av mindre 
än hälften fermenterade fruktsafter för cider, utan det kallas 
till exempel för ”cidersmakande äppeldryck”. I själva verket 
är mycket av den i Finland sålda ”cidern” äppelsmakande 
lemonad blandat med alkohol. 

”FULLVÄRDIGT PROTEIN”?

Det är inte ovanligt att vegetarianer får höra oroade kom-
mentarer om ”fullvärdigt protein”. Det sägs att det bara är 
kött som innehåller sådant. Men vad är då denna fullkom-
liga substans?

I Göteborgsposten 4.1.2011 har Marie Grahn intervjuat bl.a. 
tillförordnad avdelningschef på nutritionsavdelningen 
på Livsmedelsverket Irene Mattisson. Proteiner består 
av aminosyror och det animaliska proteinet i till exempel 
ägg och mjölk anses ha den bästa sammansättningen av 
aminosyror. ”Ja, aminosyrorna avgör proteinets kvalité. Om 
man bara äter lite protein är kvalitén viktig. Man säger att 
en aminosyra är begränsande. Det vill säga: finns det inte 
tillräckligt av alla aminosyror som behövs kan man inte 
utnyttja de andra, säger Irene Mattisson.”

I artikeln finns en faktaruta: ”Livsmedel med denna per-
fekta sammansättning är till exempel kött, fisk, ägg, mjölk 
och ost. Protein från växtriket är i allmänhet inte lika full-
värdigt men baljväxter som ärter, bönor och linser är i detta 
avseende mest kompletta livsmedlen.” Vegetarianerna lär 
med andra ord överleva.
http://www.gp.se/konsument/1.522440-protein-nasta-halsovag
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EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 178/2002

AV DEN 28 JANUARI 2002

om allmänna principer och krav för livsmedels- 
lagstiftning, om inrättande av Europeiska  

myndigheten för livsmedelssäkerhet och om  
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

ARTIKEL 2
Definition av livsmedel

I denna förordning avses med livsmedel alla ämnen eller 
produkter, oberoende av om de är bearbetade, delvis bear-
betade eller obearbetade, som är avsedda att eller rimligen 
kan förväntas att förtäras av människor.
Livsmedel inbegriper drycker, tuggummi och alla ämnen, 
inklusive vatten, som avsiktligt tillförts livsmedlet under 
dess framställning, beredning eller behandling. Livsmedel 
inbegriper vatten från och med den punkt där värdena skall 
iakttas enligt artikel 6 i direktiv 98/83/EG och utan att kra-
ven i direktiv 80/778/EEG och 98/83/EG åsidosätts.

Livsmedel inbegriper inte
a) foder,
b) levande djur, utom om de har behandlats för att släppas 
ut på marknaden som livsmedel,
c) växter före skörd,
d) läkemedel i den mening som avses i rådets direktiv 
65/65/EEG och 92/73/EEG,
e) kosmetika i den mening som avses i rådets direktiv 
76/768/EEG,
f) tobak och tobaksprodukter i den mening som avses i 
rådets direktiv 89/622/EEG,
g) narkotika eller psykotropa ämnen i den mening som 
avses i Förenta nationernas allmänna narkotikakonvention 
från 1961 och i Förenta nationernas konvention från 1971 
om psykotropa ämnen,
h) restsubstanser och främmande ämnen.

MINDRE INNEHÅLLSDETALJER OM ALKOHOLDRYCKER

När man köper en sprit får man veta mindre om innehållet 
än då det gäller t.ex. en flaska lemonad.  Vad som ska stå på 
förpackningen regleras av EU men också av Handels- och 
industriministeriets förordning om förpackningspåskrifter 
för livsmedel. Enligt den behöver det för alkoholdrycker 
över 1,2%  inte anges dess ”beståndsdelar”. Därför står det 
inte på t.ex. en Whiskyflaska som man köper i Alko om den 


