
  

Syngentas kommunikation 

kring hållbara 

jordbruksmetoder 
En argumentationsanalys av Syngentas kampanj The Good 

Growth Plan för en hållbar utveckling inom jordbruket 

Torben Weber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Examensarbete 15 hp  

Syngentas kommunikation kring hållbara jordbruksmetoder 

Medie- och Kommunikationsvetenskap 60-90 hp 

Vårterminen 2016 

Handledare: Anna Roosvall 

Torben Weber 



  

Abstract 

The Good Growth Plan är en mångsidig informations- och förändringskampanj från Syngenta 

AB. I den här uppsatsen analyseras Syngentas kommunikation kring kampanjen med hjälp av 

Næss pro-et contra modell som är en del av den kvalitativa innehållsanalytiska 

argumentationsanalysen. Detta eftersom Syngenta arbetar inom jordbruks- och 

kemikalieindustrin som under de senaste åren har förespråkat ett konventionellt jordbruk 

vilket består av exempelvis GMO och kemisk- gödsel samt bekämpningsmedel. Framförallt 

miljörelaterade icke-statliga organisationer anser att en del av Syngentas produkter utgör en 

risk för miljö och hälsa. Det finns ett växande utbud av ekologiska och organiska produkter i 

framförallt Europa och Nordamerika som ett resultat av den pågående samhällsdebatten kring 

det konventionella jordbrukets säkerhet. I uppsatsens tidigare forskningen och det teoretiska 

ramverket som analysen utgår ifrån behandlas framförallt risker och vem som har anspråket 

på vad som utgör en risk. Studien behandlar Syngentas synvinkel och deras mål. Studien 

kommer bland annat fram till att det verkar ske en potential anpassning till miljörelaterade 

icke-statliga organisationernas krav samtidigt som det konventionella jordbruket fortfarande 

förespråkas och utvecklas till att bli mer hållbart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nyckelord: Syngenta, The Good Growth Plan, Icke-statliga organisationer, Risk, Jordbruk, 

GMO, Kemiska bekämpningsmedel, Miljö, Hållbarhet, Argumentationsanalys, Pro et contra 

 



Torben Weber  I 
Syngentas kommunikation kring hållbara jordbruksmetoder  

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte & Frågeställning .................................................................................................................... 2 

1.2 Material och Avgränsning .............................................................................................................. 4 

1.3 Disposition ..................................................................................................................................... 4 

2. Bakgrund.............................................................................................................................................. 5 

2.1 Syngenta ........................................................................................................................................ 5 

2.2 Syngenta och Bioteknologi ............................................................................................................ 6 

2.3 The Good Growth Plan .................................................................................................................. 7 

3. Tidigare Forskning ............................................................................................................................... 9 

3.1 Den negativa attityd kring bland annat GMO ............................................................................... 9 

3.2 Icke-statliga organisationernas inflytande .................................................................................. 10 

4. Teoretiskt Ramverk ........................................................................................................................... 13 

4.1 Risksamhället ............................................................................................................................... 14 

4.2 Politik kring fara och rädsa i risksamhället .................................................................................. 16 

4.3 Riskkommunikation ..................................................................................................................... 17 

5. Metod ................................................................................................................................................ 18 

5.1 Val av metod - Argumentationsanalys ........................................................................................ 18 

5.2 Tesen ........................................................................................................................................... 19 

5.3 Logos perspektivet - Retorik ........................................................................................................ 21 

5.4 Uppstruktureringen av Argumentationen ................................................................................... 21 

5.4.1 Uppstruktureringen av Argumentationen - Premiss ............................................................ 22 

5.5 Värdering av beviskraft, hållbarhet och relevans ........................................................................ 23 

5.6 Diskussion kring metodkritik, reliabilitet samt validitet .............................................................. 25 

6. Resultatredovisning ........................................................................................................................... 26 

7. Analys & Diskussion ........................................................................................................................... 30 

7.1. Argumentationens beviskraft, hållbarhet och relevans ............................................................. 30 

7.1.1 Argumentet Grödor måste effektiviseras ............................................................................. 30 

7.1.2 Argumenten Jordbruksland måste förbättras och Biologisk mångfald måste främjas ....... 33 

7.1.3 Argumentationen angående lantbrukarnas villkor och välmående ..................................... 37 

7.1.4 Contra-argumenten .............................................................................................................. 40 

7.2 Sammanvägande bedömning och diskussion ............................................................................. 42 

8. Slutdiskussion .................................................................................................................................... 43 

8.1 Förslag på vidare forskning.......................................................................................................... 44 

Litteraturhänvisning .............................................................................................................................. 46 



Torben Weber  II 
Syngentas kommunikation kring hållbara jordbruksmetoder  

Bilaga 1 .................................................................................................................................................. 50 

Bilaga 2 .................................................................................................................................................. 52 

  

 



Torben Weber  1 
Syngentas kommunikation kring hållbara jordbruksmetoder  

1. Inledning 

Det finns en pågående samhällsdebatt kring bioteknologi och jordbrukskemikalier som 

framförallt utspelar sig mellan jordbruksindustrin och icke-statliga organisationer (NGOs). 

Många företag inom jordbruksindustrin menar att de har ett kommunikationsproblem som i 

sin tur skapar en negativ image för företagen. Kortfattat innebär problemet att förtroendet till 

många industriföretag har minskat. Detta på grund av tidigare miljökatastrofer som 

exempelvis oljeläckage i hav eller kärnkraftsolyckor som har skapat materiella problem. 

Kommunikationen från företagens sida kring dessa materiella problemen har i sin tur ibland 

behandlats genom att både förneka händelserna eller dess konsekvenser. Kommersiell 

forskning, produktutveckling inom bioteknologi, kemisk gödsel och kemiska 

bekämpningsmedel drivs idag till störst del av globala företag. Detta kan utgöra en risk för 

miljön och människor understryker vissa NGOs, akademier och experter, samtidigt 

understryker andra experter och forskare att det även skapar en möjlighet att förbättra världen. 

I den här uppsatsen analyseras Syngentas nya mångsidiga forsknings-, förändrings- och 

informationskampanj The Good Growth Plan, som publicerades 2014, utifrån en 

argumentationsanalys.  

 

Officiellt är syftet med The Good Growth Plan att urskilja sig från jordbruksnäringsföretag 

genom att utveckla ett mer hållbart jordbruk, genom att bland annat fokusera på 

miljöaspekter. Syngenta AB är ett globalt jordbruksnäringsföretag som bland annat utvecklar 

växtskydds-, utsädes- och bioteknologiska produkter. Kampanjens fokus ligger även på att 

samla in data för att kunna informera kring och att förbättra nuvarande metoder inom 

jordbruk. I kampanjen förklaras världens problem kring matsäkerhet (food security1), som 

visar genom den årliga beräkningen av aktuella världsbefolkningstillväxten, att det inte finns 

tillräckligt med näring för alla och att jordbruket därför måste utvecklas på ett hållbart sätt. 

Det finns enligt Syngenta en stor informationsklyfta eftersom många, som inte är insatta, inte 

är medvetna om de sannolika effekterna som en ökad produktion av livsmedel kommer att ha 

på miljön och människorna som odlar samt producerar livsemedel. Därför argumenterar The 

                                                           
1 Food security: When all people at all times have access to sufficient, safe, nutritious food to maintain a healthy 

and active life - The World Food Summit (1996) (WHO - World Health Organisation 1996) 
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Good Growth Plan varför det är viktigt att genomföra utvecklingen på ett hållbart sätt, 

samtidigt som kampanjen strukturerar upp vad som är en hållbar utveckling enligt Syngenta. 

 

Termen risk, samt teori kring risk är centrala i denna uppsats. Uppsatsen kommer inte gå in 

särskild djupt på hurvida bioteknologi och jordbrukskemikalier faktiskt utgör en risk, utan det 

som diskuteras här är framförallt samhällsdebatten kring det. Det går inte att förneka att 

exempelvis USA och framförallt EU för närvarande har en ökande preferens för 

lokalproduktion och organiska grödor, samt lagar som hårt reglerar forskning och produktion 

kring bioteknologi och växtskydd. Växtskydds- och förädlingsföretag måste därför anpassa 

sig genom att vara mer transparenta, samla in data kring bioteknologi och argumentera varför 

det är viktigt att forska och använda metoderna. Som The Good Growth Plan nämner är folk 

allmänt positivt inställda till att använda teknik för att producera fler livsmedel. Men i alla 

förutom ett fåtal länder stödjer endast en minoritet användningen av bekämpningsmedel, 

konstgödsel och GMO-frön (Syngenta 2014). De tre sistnämnda produkterna utgör nämligen 

en hälso- och miljörelaterad risk enligt framförallt icke-statliga organisationer. Ett exempel är 

Greenpeace Sveriges kampanjer emot GMO, konstgödsel och bekämpningsmedel. I en 

brochyr från Greenpeace (2009) hävdas bland annat att Allergier och försämrade njur- och 

leverfunktioner upptäckts hos djur som utfodrats med GMO, samt; GMO kan dramatiskt 

minska den biologiska mångfalden genom storskalig, kemikalieberoende odling av en enda 

GMO-gröda på stora arealer. På Greenpeace officiella hemsida kan man finna citat som 

Genetiskt modifierade grödor gör oss beroende av giftiga kemikalier och ger företagen 

kontroll över jordbruket (Greenpeace 2015).  

1.1 Syfte & Frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur The Good Growth Plan, såsom den presenteras av 

Syngenta i en särskild broschyr, argumenterar för jordbruksmetoder som ska utgöra en hållbar 

utveckling inom jordbruk. Detta är intressant på grund av den negativa kritik som riktas emot 

några av Syngentas produkter så som bekämpningsmedel och bioteknologi. De flesta är 

överens om att jordbruket måste utvecklas på ett hållbart sätt. Det kontroversiella är 

diskussionenen kring hur ett hållbart jordbruk ser ut. På ena sida finns det de som förespråkar 

alternativa jordbrusmetoder så som stadsodling, oragniska- och ekologiska jordbruksmetoder. 

Från det perspektivet blir Syngentas The Good Growth Plan ett intressant studieobjekt genom 

att framföra en synergistisk position angående hurvida jordbruket kan bli mer hållbart. 
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Debatten kring hur ett hållbart jordbruk ser ut står i den här uppsatsen framförallt mellan: (1) 

Ekologiska- samt organiska jordbruksmetoder som producerar vad allmänheten och vissa 

experter anser vara ett säkrare livsmedelsalternativ utan risk angående hälsa och miljö. (2) 

Konventionella2 jordbruksmetoder med målet att effektivt producera fler livsmedel för att 

förebygga problemet angående befolkningstillväxt med för få resurser, vilket också kan 

utgöra en risk för samhällets framtid.  

 

Den pågående samhällsdebatten kring teknologianvändning inom jordbruk är mycket 

splittrad. I det medierade samhället har även delar av resterande befolkningen skapat en 

opinion kring sidorna av denna debatt som har fått mycket medieuppmärksamhet. 

Informationsflödet är stort och debatten är vetenskapligt invecklad, därför är det oftast svårt 

för icke insatta att själv skapa en opinion utan att förlita sig på exempelvis experter inom 

industri, regering eller icke-statliga organisationer. Hur reagerar då Syngenta på detta 

problem? För att besvara denna fråga lyder frågeställningarna därför således: 

- Hur är argumentationen i The Good Growth Plan uppstrukturerad gentemot den kritik 

som ställs av icke-statliga organisationer och aktivister angående risker som rör 

jordbruksmetoder? Detta studeras i avseende att analysera argumenten som Syngenta 

använder sig av. 

- Vilka jordbruksmetoder utgör ett hållbart jordbruk enligt Syngenta och vad är den 

bakomliggande motivationen som gynnar företaget att argumentera till stöd för dessa 

jordbruksmetoder? Detta studeras i avseende att avgöra om den hållbara lösningen 

faktiskt är hållbar eller ifall det finns en bakomliggande motivation och i så fall 

identifiera den. 

- Hur stark är argumentationens beviskraft3 i The Good Growth Plan utifrån ett risk 

perspektiv? Detta studeras i avseende att avgöra hurvida argumentationen är stark eller 

svag i relation till risk perspektivet. 

 

 

                                                           
2 Kan även kallas för industriella jordbruksmetoder och innebär användandet av bland annat syntetisk (oftast 

kemisk) gödsel och bekämpningsmedel samt andra input som exempelvis GMO. 
3 Argumentationens beviskraft är beroende av argumentens hållbarhet och relevans. (Förklaras i 5. Metod) 
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1.2 Material och Avgränsning 

Det som används som empiriskt material är The Good Growth Plans broschyr från 2014. 

Detta eftersom den ger en bredare överblick om vad Syngenta vill förmedla med denna 

kampanj. Innehållet beskrivs kortfattat i 2 Bakgrund och finns tillgänglig i Bilaga 1. Det som 

inte undersöks är hur andra avsändare, exempelvis icke-statliga organisationer eller andra 

jordbruksföretag direkt argumenterar kring jordbruksmetoder som utgör ett hållbart jordbruk 

enligt dem. Eftersom metoden som används är en argumentationsanalys blir det som 

undersöks en relativt ensidig argumentation. Däremot är detta fortfarande relevant eftersom 

The Good Growth Plan bemöter kritik som riktas emot konventionellt jordbruk.  

 

Alla The Good Growth Plans påståenden och därmed teser samt argument kommer ifrån 

samma avsändare - Syngenta. I framtida forskning hade en argumentationsanalys med en 

konfrontationsmodell kunnat användas för att utöka denna debatt. Detta innebär att lyfta fram 

fler argument som talar för och emot. Detta kräver dock ett specifikt urval av relevanta texter, 

vilket är svårt eftersom informationsflödet inom denna kontroversiella samhällsdebatt är för 

stort för en person att noggrant kunna analysera på en djupare nivå. Metoden 

argumentationsanalys som används är nämligen, som även Bergström, Boréus (2005) 

nämner, mycket tids- och arbetskrävande.  

1.3 Disposition 

I bakgrunden kommer Syngenta som företag, företagets relation med bioteknik och en 

sammanfattning av The Good Growth Plan att beskrivas och kort diskuteras. Därefter följer 

stycket om den tidigare forskningen: I detta stycke beskrivs jordbruksföretagens 

kommunikationsproblem, både vad det kan bero på och en delvis potentiell förklaring till 

varför det ser ut som det gör. Den tidigare forskningen tar även upp varför några 

jordbruksindustrins metoder anses vara riskabla för miljö och hälsa. Detta är mycket viktigt 

för att förstå denna kontext som The Good Growth Plan befinner sig i. I teoriavsnittet 

beskrivs och diskuteras teorier om risk, risksamhälle och riskkommunikation. Detta eftersom 

några av jordbruksindustrins metoder, så som bioteknologi och bekämpningsmedel är 

kontroversiella eftersom de anses utgöra en risk för hälsa och miljö. Att använda sig av dessa 

teorier ger ett mycket intressant perspektiv och ökar förståelsen kring samhällets rädslor, tillit 

till industri och organisationer samt maktfördelningen. Utöver det ger teorin även ett 
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intressant perspektiv kring hur industriföretagen måste anpassa sig i ett samhälle där medierna 

övervakar och rapporterar kring ett stort antal risker.  

 

I metodkapitlet beskrivs vad som menas med argumentationsanalys samt hur den tillämpades 

i denna studie. Detta kapitel är så pedagogiskt som möjligt för att personer som inte är 

bekanta med denna metod ska kunna hänga med. Att förstå hur argumentationsanalysen är 

uppbyggd är avgörande för att förstå resultatdelen och en större del av analysen. I resultat 

finns det en uppstrukturering av argumentationen i The Good growth Plan enligt Næss pro et 

contra modell, vilket är ett viktigt steg av argumenationsanalysen enligt Bergström, Boréus 

(2005). Resultatdelen har även ytterligare förtydligats genom att göra om pro et contra listan 

till ett diagram som tydligt visar vilka argument som talar för vad. Själva analyskapitlet utgår 

ifrån resultatet. Här diskuteras argumentationens beviskraft som är beroende av relevans och 

hållbarhet. Relevansen och hållbarheten diskuteras främst utifrån fakta och ett risk perspektiv. 

Därefter följer en sammavägning av beviskraften och en diskussion. I slutdiskussionen 

besvaras frågeställningarna  

2. Bakgrund 

2.1 Syngenta 

Syngenta AB är ett internationellt och globalt jordnäringsföretag som arbetar inom jordbruks- 

och kemikalieindustrin med sitt huvudkontor i Basel, Schweiz. År 2000 satte Novartis och 

AstraZenecra ihop sina jordbruksavdelningar och skapade därmed Syngenta. Syngenta har 

bland annat har verksamheter i Europa, Nord- & Sydamerika, Asien, Australien och Afrika 

(Syngenta 2014). Företagets huvudkonkurrenter är bland annat Monsanto Company, BASF 

och Bayer CropScience (Agronews 2013). På Syngenta Sveriges oficiella sida kan man finna 

företagets mål och motivation som lyder: 

I stora delar av världen är jordbruksmarken begränsad och vattenresurserna 

knappa. Därför kommer morgondagens odlare att behöva producera mycket mer 

mat och foder med samma naturtillgångar som idag. 
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Att förverkliga växters potential är Syngentas mål. Vi uppnår detta genom att 

arbeta efter våra värderingar: innovation, intensitet, hälsa och prestation 

(Syngenta 2014). 

2.2 Syngenta och Bioteknologi  

Inom bioteknik sysslar Syngenta bland annat med Genetiskt Modifierade Organismer - GMO 

som ingår i kategorin genteknik. Till skillnad från klassisk växtförädlning som människor har 

använt i tusentals år, så tillåter GMO-tekniken en fokuserad förändring av en enskild 

egenskap i en växtsort. GMO gör det möjligt att målinriktad överföra och eller förändra gener 

och egenskaper hos en växt- eller djurart. Men GMO möjliggör det även att målinriktat kunna 

överföra gener och egenskaper mellan exempelvis olika djurtarter och växtarter (Bora,  

Furchner & Münte, 2003). Till exempel: Man har två olika naturliga sockerbetor. En har en 

gen och egenskap som skyddar den mot vissa bakterier och sjukdomar. Den andra 

sockerbetan har en gen och egenskap som gör att sockerbetan behöver mindre vatten för att 

växa. Traditionellt för att få en kombination av dessa två försöker man att para dessa två 

sockerbetor för att uppnå den önskade grödan som har båda egenskaper. Genom traditionella 

växtförädlningsmetoder kan det ta upp till 50 skörder tills man lyckas att få den önskade 

sockerbetan med båda egenskaper. Genom att istället genetiskt modifiera en sockerbeta kan 

man, i princip, ta den önskade genen från en sockerbeta och sätta in den direkt i den andra för 

att uppnå den önskade sockerbetan. Det klassificeras då som GMO. Utöver detta är det även 

möjligt att överföra gener från en främmande och annorlunda växt- eller djurart. Traditionellt 

är det inte möjligt att korsa två olika växtarter eller djurarter med varandra - Men med GMO 

är det möjligt (Bora, Furchner & Münte, 2003). 

 

Det finns en del grupper i exempelvis Europa som är mycket kritiskt inställda gentemot 

forksning kring och produktion av GMO, samt att GMO används i livsmedelprodukter för 

människor eller genetiskt modifierade växter som odlas utanför reglerade växthus (Löfstedt 

2014). Ett stort utbud av ekologiska och organiska produkter erbjuds, presenteras som säkra, 

naturliga och köps istället istället för alternativet GMO, som anses vara en risk. Detta på 

grund av att påverkan som genteknik möjligtvis kan ha inte går att förutse eller beräkna. 

Många processer inom genteknik är fortfarande inte fullt utforskade och förstådda. 

Fullständig kunskap av långvariga påverkningar som genteknik kan ha finns inte än. Risken 

som genteknik utgör är det okända (Bora, Furchner & Münte, 2002). Kritik som riktas mot 
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genteknik och dess långvariga effekter är bland annat om ett misstag görs kommer det att vara 

oförutsebart, okontrollerbart och kanske till och med icke bemärkbart förens det är för sent. 

Kritiken riktas mot genteknik inom debatter kring bland annat teknologi, etik, hälsa och 

framförallt miljö. Oftast handlar det om miljö eftersom risken är att det även kan påverka och 

förändra ekosystemet i hela, eller delar av världen. GMO finns i över 80% av Nordamerikas 

livsmedelsprodukter sedan 1980 enligt Non GMO Project. Idag används det fortfarande i stor 

utsträckning inom livsmedelsproduktion, främst för att mata kreaturbesättning, samt att 

producera läkemedel (Fagan, Antoniou & Robinson 2014:270ff). 

 

Bioteknologi och därmed GMO i sig är enligt många experter ofarligt om det används rätt. 

Det kan därför jämföras med upptäckten av kvävefixeringsprocessen4. Kvävefixering har 

hjälpt att skapa mer bördig jord, som i sin tur har räddat miljontals människor från svält. Men 

kvävefixering har även hjälpt Nazi-Tyskland att bygga större och mer effektiva bomber under 

andra världskriget. På samma sätt kan bioteknologi som GMO hjälpa oss att bemöta 

utmaningarna i en värld med fler och fler människor, samt det mer ostabila klimatet. 

“Likadant som kvävefixering kan bioteknologi och därmed GMO användas för något gott 

eller ont.” (SciShow 2016) Vad som dock är viktigt att påpeka är att Syngenta endast delvis 

sysslar med forskning och försäljning av bioteknologi och GMO runtom i världen. Det 

återfinns alltså bara i en del av Syngentas produkter och forskning. 

2.3 The Good Growth Plan 

Kampanjen är relativt mångsidig och rör förändring inom och utanför företaget. Dess avsikt 

utanför företaget handlar framförallt om att samla in data som sedan även publiceras 

offentligt, genom att mäta olika variabler för att göra jordbruket mer hållbart. I broschyren 

som undersöks finns det 6st mål. Genom The Good Growth Plan kan Syngenta samla in data 

genom att mäta diverse variabler inom varje mål som det finns sex stycken av. Detta behövs 

enligt Syngenta för att utveckla en långsiktig samt hållbar produktion och utveckling inom 

jordbruk för både företaget och världens problem kring matsäkerhet5. Genom The Good 

Growth Plans och Syngentas hemsida publiceras all utveckling, framsteg och mätningar samt 

                                                           
4 Kvävefixering är en organisms förmåga att binda kvävgas.  

5 Food security: When all people at all times have access to sufficient, safe, nutritious food to maintain a healthy 

and active life - The World Food Summit (1996) (WHO - World Health Organisation 1996) 
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hur mätningarna är utförda. Rapporter kontrolleras och verifieras av obundna tredjeparter. 

Informationen är tillgänglig för alla som har tillgång till internet. The Good Growth Plan är 

alltså enligt Syngenta en mångsidig vetenskaps- och informationskampanj som samlar och 

publicerar data som är tillgänglig för allmänheten.  

 

Vad som gör denna kampanj anmärkningsvärd är att de officiella målen är att utveckla ett 

hållbart jordbruk vilket innebär att skydda miljön och att hjälpa människor som lider av 

hunger, sjukdomar och orättvisor runtom i världen. Varje mål har egna krav, förutsättningar 

och tillvägagångssätt att mäta samt samla in data för att effektivisera och förbättra olika 

områden inom framförallt jordbruk (Syngenta 2014). Det är väldigt likt kampanjer som 

används av icke-statliga organisationer med skillnaden att det framförallt utförs väldigt många 

vetenskapliga mätningar. Använding av bioteknologi, gödsel och bekämpningsmedel är några 

av variablerna som mäts, men de används inte inom alla mål. Detta är mycket intressant för 

att jordbruksindustriföretag oftast anklagas för att göra motsatsen till att skydda miljön och att 

hjälpa människor.  

 

Målen i The Good Growth Plan har översatts från Engelska och sammanfattningen lyder 

således: (1) Göra grödor mer effektiva, (2) Rädda mer jordbruksland, (3) Hjälpa biologisk 

mångfald att frodas, (4) Stärka småbrukare inom jordbruk, (5) Hjälpa lantbrukare i u-länder 

att få trygga förutsättningar, (6) Sträva efter rättvisa förutsättningar för varje arbetare inom 

produktionskedjan. Utöver detta innehåller The Good Growth Plan även en slutsats från en 

opinionsundersökning som gjordes på 7500 personer i 13 olika städer runt om i världen. I 

denna undersökningen kommer det fram en rad påståenden. Ett sådant påstående är 

exempelvis att folk är positiva gentemot teknik i allmänhet samt för att effektivisera 

jordbruket - men att majoriteten av folk i enbart ett fåtal länder stödjer användandet av 

exempelvis GMO (Syngenta 2014). Detta är mycket intressant att undersöka eftersom det 

motsäger en del av Syngentas ambitioner. Det finns en kort sammanfattning av varje mål samt 

själva broschyren i Bilaga 1. 
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3. Tidigare Forskning 

Det har bedrivits mycket tidigare forskning kring växtskydds- och växtförädlingsföretag, som 

bland annat sysslar med bioteknik och producerar kemiska bekämpningsmedel. Forskning har 

bland annat bedrivits kring Bayer CropScience och framförallt Monsanto, både hur de har 

framställds i medier och hur de marknadsför sina produkter. Alla dessa företag har undersökts 

och skiljer sig åt väldigt mycket bland annat på grund av att de är konkurrenter. Om just 

Syngenta har det bedrivits mindre forskning och om The Good Growth Plan har det knappt 

bedrivits något alls inom ramen för medie- och kommunikationsvetenskap. Däremot finns det 

en del tidigare forskning om ett kommunikationsproblem som finns ifrån företagenas sida 

enligt exempelvis Capabol et al (2015), Löfstedt (2014) och Bain & Dandachi’s (2014). 

Kommunikationsproblemet ligger till grunden för samhällsdebatten kring företag som sysslar 

med bioteknologi som GMO och jordbrukskemikalier. Detta kommunikationsproblem är 

relativt invecklat, därför förtjänar den tidigare forskningen sitt egna stycke i denna uppsats. 

 

Nedan beskrivs först hur problemet ser ut enligt Capabol et al (2015). Undersökning utfördes i 

Brasilien och resultatet jämförs med andra internationella studier. Därefter diskuteras 

forskning bakom en potentiell del av en förklaring till varför problemet ser ut som det gör. I 

detta stycke förklaras bland annat Löfstedt (2014) och Bain & Dandachi’s (2014) 

undersökningar och diskuteras tillsammans med undersökningar från Dr. Vandana Shiva 

(2016). I slutet följer en kort sammanfattning och diskussion av den tidigare forskningen. 

3.1 Den negativa attityd kring bland annat GMO 

Capalbol et al (2015) har gjort en kvantitativ undersökning kring Brasilianska allmänhetens 

inställning och åsikter kring GMO och bioteknologi inom jordbruk. Studiens resultat stämmer 

överens med andra internationella studier inom samma område enligt författarna. Capabol et 

al (2015) har i studien kastat ljus på kommunikationsproblemet som företag som sysslar med 

bioteknologi har. Undersökningen visar att allmänheten får den mesta informationen om 

bioteknologi, som till exempel GMO och om företag som sysslar med det genom medierna. 

Allmänheten är kritiskt inställd till media, eftersom det är en mer pålitlig källa enligt 

undersökningspopulationen att få informationen från experter eller vetenskapsmän. Studien 

visar även att termerna bioteknologi, genteknik och biosäkerhet anses vara mer positiva i 

relation till transgena plantor eller GMO. Detta troligtvis på grund av det kontroversiella 
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faktumet att specifikt GMO och transgena plantor i livsmedel har fått mycket 

medieuppmärksamhet. Även om annan sorts bioteknologi som ingår inom samma kategori 

och förekommer lika mycket i livsmedel. Enligt respondenterna finns det en risk för 

oförutsebara effekter som ingen känner till av att förtära livsmedel som innehåller GMO eller 

transgena plantor. Däremot är det betydligt mer accepterad att använda GMO och transgena 

plantor inom försäljning samt produktionen av läkemedelkCapabol et al 2015) 

 

Åsikter är mycket polariserade. Undersökningen har lyckats visa att gruppen som är mest 

positiv inställd till GMO framförallt består av äldre män och individer som har ett förtroende 

till experter som informationskällor. Den mest negativa gruppen mot GMO består till största 

del av individer som är under 25 år, framförallt studenter. Denna grupp litar övergripande på 

icke-statliga organisationer som informationskällor. Det finns en tydlig polarisering mellan 

grupperna av respondenter som är positivt inställda till, samt någorlunda medvetna om GMO 

och grupperna som är negativt inställda och som är mindre medvetena om GMO (Capabol et 

al 2015). 

 

Det är allmänna institutioner som bland annat är involverade med GMO, som har ett stort 

ansvar och funktion att vara en sorts källa för vetenskaplig information enligt Capabol et al 

(2015) Själva kommunikationsproblemet från företagens sida är att det finns en osäkerhet 

kring effekterna av bioteknik och framförallt GMO. Det anses vara en risk att forska om det 

och framförallt att det finns i livsmedel. Framförallt icke-statliga organisationer spelar en stor 

roll när det kommer till att definera riskerna med bioteknik. Det finns alltså en brist på 

information och data kring bioteknologi (Capabol et al 2015). 

3.2 Icke-statliga organisationernas inflytande 

Löfstedt (2014) menar att Europas regleringspolicyer inom kemiska och miljö relaterade 

sektorer inte är så förutsebara, bevisbaserade eller informerade om risker som de borde vara. 

Detta beror till väldigt stor del på att tilliten, inflytande och makten av bevisbaserade reglerare 

och politiska beslutsfattare, har minskat. Däremot har makten samt inflytelsekraften hos 

akademier och andra intressenter, exempelvis icke-statliga organisationer, som har gjort 

anspråk på att representera allmänhetens intresse, ökat kraftigt. Dessa nya intressenter har fått 

makten av de gamla reglerare och politiska beslutsfattare eftersom de nya ansågs, enligt 
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medier eller allmänheten som mer pålitliga och kompetenta än de gamla institutionerna 

(Löfstedt 2014). Som exempel har Löfstedt (2014) beskrivit ett flertal händelser. Löfstedt 

(2014) hävdar att medlemmar av EU parlamentet i samarbete med icke-statliga 

miljöorganisationer och vissa akademiker släppte en kontroversiell och icke universellt 

accepterad vetenskaplig artikel. Artikeln visade att Monsantos genetiskt modifierade majs och 

bekämpningsmedel orsakade skador på råttors organ samt att det skapade cancer-tumörer. 

Artikeln fick mycket medie uppmärksamhet och har tagits tillbaka av tidskriften på grund av 

kritik kring missvisande information och felaktig forskning (Löfstedt 2014).  

 

I Bain & Dandachi’s (2014) studie kring att sätta etiketter och innehållslistor på alla GMO 

samt icke-GMO produker, beskriver de att anti-GMO rörelsen är en motrörelse emot GMO i 

grödor och livsmedel som till slut vill förbjuda GMO helt inom jordbruket. Denna debatt tas 

även upp i politiken i framförallt Nord Amerika samt delar av Europa. Debatten härstammar 

från den brett grundade oron kring teknologi inom jordbruk. Detta för att teknologin inom 

jordbruk anses vara inherent bunden till och även förstärker ett jordbrukssystem som gynnar 

industriföretags storskaliga, kontrollerade produktion och vinstdrivande intresse. Detta med få 

bekymmer om sociala, miljörelaterade samt rättvisa resultat för lantbrukare, konsumenter och 

miljön. Utifrån detta perspektiv är GMO problematiska eftersom de vidmakthåller ett system 

som bygger på att finna direkta och enkla lösningar för att fixa komplexa sociala och 

miljörelaterade problem, istället för att ha ett förhållningssätt som lyfter fram en helhetssyn 

(Bain, Dandachi 2014). 

 

Under 1970 och 80-talet var icke-statliga miljöorganisationer inte med bland politikerna inom 

debatten kring miljö enligt Löfsted (2014): Idag är detta inte fallet mera. Under senare år har 

icke-statliga organisationer som European Environment Bureau, Greenpeace och Friends of 

the Earth lyckats få mer politisk makt. De har lyckats stoppa sänkning av olje 

lagringsbyggnader i Norra Atlanten, samt lyckats att fördröja byggnaden av nya kärnkraftverk 

i Storbritannien. Utöver detta har de även lyckats att livsmedel som innehåller GMO varken 

får produceras komersiellt, eller konsumeras av människor i Europa (Löfstedt 2014). Icke-

statliga organisationer har inte bara blivit starkare utan också effektivare. Som resultat av 

detta ifrågesätter och kritiserar de idag den vetenskapliga trovärdigheten från 

vetenskapligtbaserade reglerare och akademier som anses vara på industriernas sida. Utöver 
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detta producerar de egna vetenskapliga studier som ifrågesätter argumentationen av andra 

akademier och vetenskapliga reglerare (Löfstedt 2014).  

 

Att experter inom industri inte anses vara lika trovärdiga längre har även att göra med 

forskningen som bedrivs och framhäver negativa sidor samt konsekvenser av bioteknologi 

som GMO och bekämpningsmedel. Dr. Vandana Shiva, som är en miljöaktivistisk 

akademiker, analyserar och kritiserar bland annat aritklar och data kring använding av 

bekämpningsmedel och bioteknologi i Indien. I artikeln Scientific Inaccuracies in the NITI 

Aayog Agriculture Policy paper visar Shiva (2016) att genetiskt modifierade bomullsplantor 

inte har ökat produktiviteten och istället har ökat användningen av bekämpningsmedel, vilket 

var motsattsen av vad Monsantos grödor skulle göra. NITI Aayog förnekar misslyckandet och 

fortsätter att främja dessa grödor, vilket Shiva (2016) menar inte görs för att gynna 

lantarbetarna (Shiva 2016). Detta är ett exempel av bioteknologisk relaterade misslyckanden 

som enligt Shiva (2016) har att göra med industriföretagens ekonomiska vinstintresse. Detta 

har en effekt på trovärdigheten till experter inom industri, företag och därmed själva 

bioteknologin. Detta leder till en oro och kontroversiella konsekvenser angående allmänheten 

och hälso- och miljörelaterade risker vilket gör att frågan även hamnar på den politiska 

agendan. Polariseringen av debatten förstärker allmänhetens uppfattning kring riskerna om 

spridningen av bioteknologin enligt Capabol et al (2015). Beslutsfattares regleringsprocesser 

kring den kontroversiella bioteknologin har ett starkt inflytande kring allmänhetens 

uppfattning kring risken. Detta innebär att riskkontrollerande åtgärder kan införas utan bevis 

för att bioteknologin faktiskt orsakar någon skada  (Capabol et al 2015). 

 

Medierna har också spelat en viss roll i det hela menar Löfstedt (2014). Genom att 

medielandskapets förändras förändras även journalistiken. Med uppkomsten av internet och 

därmed twitter, bloggar samt den långsamma bortgången av tidningsjournalistik har 

medielandskapet blivit mycket snabbare men innehållet har även blivit ytligare (Löfstedt 

2014). Tidningar förlorar abonnenter, gratistidningar och framförallt nättidningar som är 

beroende av reklam blir allt mer populära. Som resultat av detta menar Löfstedt (2014) att det 

finns färre vetenskapliga redigerare och redaktörer än någonsin. Vinnarna i det nya 

medielandskapet är grupper som är snabba, har bra kunskap om nätet och bra 

journalistkontakter. För att starta kampanjer behövs det inte enorma ressurser och kapital 
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längre. Till exempel påstod en mindre icke-statlig hjälporganisation i Storbrittanien att 

Bisfenol A, en plastkemikalie, var cancerframkallande och ville införa ett förbud emot att 

använda det i plastförpackningar för livsmedel. Trots att påståendet enbart stöds av få 

vetenskapliga bevis lyckades förslaget om förbud få väldigt mycket medieuppmärksamhet. 

Det är väldigt sannolikt att dessa typer av avskräckande historier kommer att bli fler och mer 

frekventa än vad de redan är nu (Löfstedt 2014). Detta har dock även haft en positiv effekt, 

som exempelvis att sänkning av olje lagringsbyggnader stoppades vilket hade haft en negativ 

effekt på miljön. Eftersom detta uppmärksammades mycket i medierna fick icke-statliga 

organisationer ett stort stöd (Löfstedt 2014). 

 

Som sammanfattning av den tidigare forskningen går det att dra slutsatsen att det har skett en 

förändring av maktförhållandena och trovärdigheten mellan vetenskapliga reglerare och icke-

statliga organisationer. Icke-statliga organisationer har fått ett mycket större politiskt 

inflytande inom politik och reglering, framförallt i Europa. I det nya medielandskapet, tack 

vare internet, kan det spridas avskräckande historier som ibland är, men inte alltid heller är 

vetenskapligt bevisade men som oavsett får en stor medieuppmärksamhet (Löfstedt 2014). 

Eftersom allmänheten enligt Capabol et al (2015) får den mesta informationen om bioteknik 

och GMO via medierna är det inte förvåningsvärt att det är svårt för personer som inte är 

insatta att avgöra vad som är äkta och vad som är missvisande eller falsk information. 

Kommunikationsproblemet som företagen har består av att det finns en brist på data och 

information om vad som är, vilka utverkningar bioteknologi kan ha samt att experter inom 

industri inte anses vara trovärdiga. Detta har även att göra med att det finns åsiktskillnader 

experter emellan.  

4. Teoretiskt Ramverk 

Eftersom Syngenta arbetar mycket med bioteknologi, (som exempelvis genetisk modifikation 

av växter) växtskydds- och bekämpningsmedel, bemöts Syngenta av mycket kritik. 

Framförallt av aktivistorganisationer, politiker, allmänheten och medier, genom att diverse 

risker framhävs. Riskerna som framhävs berör framförallt miljö och människors hälsa samt 

det okända. Syngenta måste förhålla sig till riskerna genom riskkommunikation eftersom vi 

lever i ett samhälle där risker har en central betydelse i medier och den allmäna opinionen. 

Själva termen “risk” är väldigt bred enligt Furedi (2002). Termen risk hänvisar till 
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sannolikheten att skador, sjukdomar, död eller andra olyckor som kan förknippas med fara. 

Faror i sin tur är vanligtvis definierad som något som kan hota människor och vad som står 

dem nära. Faror är mindre uppenbara än direkta hot, som exempelvis gift, pistolskott som 

avfyras emot en, eller bakterier. Faror har vid olika tillfällen genom historian presenterats 

exempelvis att vara jordnötter, tamponger, tåg och preventivpiller (Furedi 2002:17).  

 

Idag är det mycket vanligt att diskutera sannolikheten för faror som kan uppstå och därför blir 

termen risk mycket vanlig. Enligt Renn (1998) är metodologin kring att bedöma risker ibland 

missvisande när det kommer till bieffekter av mänsklig interaktion. Exempelvis bedöms vissa 

interaktioner att vara hållbara under en kortare period, som exempelvis små kontrollerade 

utsläpp av kemikalier, men under en länga perioden kan det ha konsekvenser som är 

oförutsebara. När experter talar om risker menar de ofta sannolikheten av att någon förödande 

bieffekt kan inträffa, vilket oftast blir förenklad gentemot allmänheten (Renn 1998). Utöver 

det menar Renn (1998) att diskussioner kring risker också handlar om vad som är rättvist för 

nutidens samhälle, framtidens samhälle eller människor i andra samhällen som exempelvis u-

länder. Denna tid som vi nu befinner oss i (eller är på väg mot) kallar bland annat Beck (1992) 

och Furedi (2002) för ett risksamhälle.  

4.1 Risksamhället 

Beck (1992) menar att grunderna till ett risksamhälle finns i moderniteten, speciellt på grund 

av vetenskapen och industrin. Beck (1992) argumenterar att vi är på väg mot en ny modernitet 

och att det huvudsakligen finns tre steg av föränding: för-modernitet, enkel-modernitet och 

reflexiv modernitet. På så sätt skiljer Beck (1992) på ett traditionellt industriellt samhälle som 

finns inom för- samt framförallt enkel-modiniteten och nutidens risksamhälle som 

förekommer samtidigt som den nya reflexiva moderniteten. Skillnaden, som Beck (1992) 

säger, är att i ett industriellt samhälle distribueras goods (fraktvaror) medan det distributeras 

bads eller faror i ett risksamhälle. Ett industriellt samhälle är uppbyggd av samhällsklasser 

och ett risksamhälle är mer individualiserat (Beck 1992: 2ff). Förr handlade politik om att 

fördela förmögenhet och överflöd, i ett risksamhälle handlar det om att fördela risker. Detta 

eftersom teknologisk framgång inte längre skapar mer förmögenhet, utan istället skapar 

problem och konflikter med riskerna som medförs. Som ett resultat av detta har experternas 

bedömning blivit en viktig del av den politiska debatten. Dock är det experterna tillför oftast 
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är ett resultat av en tävling om vem som har rätt, vilket enbart tillför begränsad sanning, 

värdering och precision (Beck 2004/1986:19, Nohrstedt 2010:20). 

 

Men det är viktigt att påpeka att risksamhället fortfarande samtidigt är ett senmodernt och 

industriellt samhälle. Detta på grund av att det är industrier, i samspelet med vetenskap som 

skapar riskerna i risksamhället (Beck 1992: 2ff). Vi har gått över från en period där externa 

faror (från gudar eller naturen) är huvudanledningen till misär och katastrofer. Istället befinner 

vi oss nu i en tid där effekten av interna beslut kan skapa en fara, därför är det en risk att ta 

vissa beslut. Dessa beslut beror på samtida vetenskapliga och sociala konstruktioner. Tidigare 

traditioner och troföreställningar har under moderniteten till största del ersatts av vetenskapen, 

som har blivit en av faktorerna till risker, medium för definitionen av risker och källan för 

lösningen av risker. Vetenskapen är det som främjar teknologisk framgång, men det är 

uppenbart för allmänheten att det även för med sig riskerna (Beck, 1992: 155ff).  

 

Det verkar som att kulturen i det senmoderna samhället har blivit besatt av faktumet att livet 

och det som står en nära inte är helt säker och under kontroll. Det senmoderna och 

teknologiskt högutvecklade samhället har en ny typ av osäkerhet jämfört med det tidigare 

moderna eller förmorderna samhället. Exempelvis går det inte att likna effekterna som den 

pandemiska digerdöden hade, jämfört med det värsta scenariot av ett kärnvapenkrig eller om 

polarna smälter. Sådana händelser hade påverkat den globala miljön i hundratusentals år. Vad 

som karaktariserar dessa nya hot och faror är deras oförutsägbarhet kring hur farliga de är, hur 

möjligt det är att det händer, om och hur man kan undvika dem och så vidare. Det finns ingen 

fastställd sanning om dessa nya risker som man kan utgå ifrån eller förlita sig på. Denna 

oförutsägbarhet visar att människans kunskap kring naturen inte räcker till eller är opålitlig 

(Nohrstedt 2010:18).  

 

Som tidigare nämt har det funnits ett stort antal risker som har diskuterats under tidigare 

århundrade. Några har visat sig att faktiskt vara farliga, andra har visat sig att inte vara farliga. 

Många av oss har enligt Nohrstedt (2010) åsikten att medierna har spelat en stor roll i att 

skapa ett samhälle som bygger på risker och osäkerhet, eftersom medierna har en stark 

position inom vår kultur, politik och sociala liv. Det går inte att förneka att medier (framförallt 
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nyhetsjournalistik) har haft en stor påverkan hur allmänheten uppfattar risker och hot och 

vilka politiska beslut som politiker tar. Det är däremot viktigt att påpeka att det inte går att 

skylla människors rädslor och osäkerhet på enbart resultatet av mediehysteri i risksamhället. 

Poängen är att medierna enbart formar hur publiken uppfattar och tolkar riskerna (Nohrstedt 

2010:18ff).  

4.2 Politik kring fara och rädsa i risksamhället 

Enligt Furedi (2002) har samhällsdebatten kring livsmedel och livsmedelproduktion utsatts 

för tävlandet kring anspråket på påståendet om risker. Motståndare till GMO har använt sig av 

uttryck som “Frankenstein Food” vilket har lämnat sina avtryck i allmänhetens fantasi. Likväl 

har det även formats motstånd som också använder sig av politics of fear, politik kring rädslor 

– en politik som spelar på människors rädslor, genom att främja idén att organiska livsmedel 

är mer farliga för miljön och människor än konventionella livsmedel. De som huvudsakligen 

gynnas av politik kring rädslor är konsumentaktivister enligt Furedi (2002). 

Konsumentaktivister har lyckats att transformera livsmedel till en av de mest politiska 

högprofils frågorna i Storbritannien som berör samhället (Furedi 2002: 173f). Furedi (2002) 

menar även att genetiskt modifierade livsmedel har varit huvudmålet för miljöaktivistiska 

kampanjer och har fått hela livsmedelsindustrin att stigmatiserats av påståendet att den väljer 

ekonomisk vinst framför människors säkerhet och välmående. Det är inte bara livsmedel som 

har fått denna kritik, andra industrier som bland annat bilar, mobiltelefoner, internet, 

datorskärmar, plastleksaker, att resa via flygplan och gåstolar för småbarn har fått roller att 

vara oacceptabla hälsorisker (ibid.).  I medierna avbildas oftast rättegångar emot Genetiskt 

Modifierade livsmedel som heroiska handlingar av ansvarsfulla medborgare. Under senare år 

har även miljöaktivister som förstör genetiskt modiferade fält, med bland annat salt och 

bensin i skyddsklädsel, (ABC 2011) avbildats som folkets kämpare som slåss emot den stora 

amerikanska Goliat (Furedi 2002: 174). 

 

Furedi (2002) menar att kring 1960 ansågs radikala aktivister vara ett hot för samhället och 

medierna rapporterade mycket negativt kring dem. Idag sker det nästan motsatsen; nämligen 

att medierna behandlar aktivister och deras aktioner med ett visst överseende. Oavsett hur 

många fält som förstörs av aktivister har det blivit acceptabelt inom mediernas ram. Det finns 

en fundamental skillnad mellan traditionen att utföra en direkt handling och den media-drivna 

konsumentaktivism.(Furedi 2002: 189ff)  Med detta menas att mindre grupper av aktivister 
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idag anser sig själva och deras aktioner som representantativa för resten av allmänheten. 

Enligt Furedi (2002) har detta skapat en allmän misstro till samhällets institutioner som inte 

gynnar någon. En sådan misstro leder till försiktighetsåtgärder som varnar människorna 

istället för att fokusen ligger på att föra fram människorna. Försiktighetsåtgärdsprincipen 

skildrar människor som maktlösa att göra något mer än att försöka att undvika risker (Furedi 

2002: 169f).  

4.3 Riskkommunikation 

Leiss (1996) menar att riskkommunikation är (…)som födet av information och 

riskvärderingar fram och tillbaka mellan akademiska experter, myndighetstjänstemän, 

intressegrupper och allmänheten. Den interaktiva processen mellan aktörerna står i fokus vid 

riskkommunikation. Utöver fokuset på innehållet måste en bra riskkommunikation också vara 

processorienterad. Riskkommunikation måste ta hänsyn till interaktionen mellan experter och 

allmänheten samt ett tvåvägsutbyte av information kring risker (Leiss 1996).  

 

Enligt Mral et al (2010) innebär riskkommunikation ur ett retoriskt perspektiv, långsiktiga 

kommunikationsstrategier för att situationen den befinner sig i oftast har en lång livs-cykel. 

Monologiska och ensidiga kommunikationsvägar samt även propaganda kan vara användbart 

och etiskt försvarbart så som exempelvis hälsokampanjer emot rökning (Mral et al. 2010:56). 

Riskkommunikationen skiljer sig från exempelvis kriskommunikation, i den mån att man i 

riskkommunikationen kan planera långsiktigt och oftast inte behöver ta spontana beslut  (Mral 

et al. 2010:56ff).  

 

I exempelvis historian kring problemen med kärnkraftsenergi och dess avfall har experter 

vanligtvis informerad en mindre grupp av beslutsfattare. Men idag är allmänhetens efterfrågan 

på information mycket större, vilket har lett till en bredare dialog och engagemang. Detta har 

även lett till att det finns olika funktioner för riskkommunikation som samtidigt är 

involverade. Exempelvis smälter informationskampanjer, marknadsföringsstrategier och 

uppbyggnaden av förtroende ihop inom riskkommunikation. En sådan monologisk, strategisk 

masskommunikation har viktiga funktioner men kan även leda till misstro (Mral et al. 2010: 

62). Inom frågan för kärnkraftsavfall har allmänheten enligt Mral et al. (2010) varit skeptiska 

angående uttalanden från experter, industri och statliga myndigheter. De har ofta ansetts vara 
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påverkade av sina politiska och ekonomiska motiv. Som konsekvens av detta är den 

övervägande problem-lösnings processen parallell med att ge beröm till eller förkasta olika 

värderingar och gruppers legitimitet. Detta ledde till att folk revolterade emot vad som har 

beskrivits vara en arrogant attityd från experter. Samtidigt som experterna försvarade sina 

bedömningar genom att kritisera allmänhetens nivå av kunskap kring ämnet (Mral et al. 2010: 

62f). Situationen som beskrivs är mycket likt samhällsdebatten kring GMO som har beskrivits 

i den tidigare forskningen vilket gör teorier kring riskkommunikation mycket relevant för 

denna uppsats.  

 

 

5. Metod 

5.1 Val av metod - Argumentationsanalys 

Metoden som har valts att är argumentationsanalysen. En argumentationsanalys är mycket 

hjälpsam för att uppnå förståelse kring hur Syngenta genom The Good Growth Plan beskriver 

och argumenterar vad en hållbar utveckling inom jordbruk är och hur den bör genomföras 

enligt dem. Detta på grund av tidigare kommunikationsproblem och kritik angående 

bioteknologi och bekämpningsmedel. Varje text, så som debattinlägg, informationskampanjer, 

film, vetenskaplig artiklar, telefonsamtal eller etcetera, består av påståenden. Ett påstående är 

allt som hävdar värdering, uppmanar till handling eller enbart är faktuell. Det gäller att finna 

dessa påståenden och strukturera upp dem enligt Næss pro et contra modell. Det innebär att 

försöka rekonstruera en argumentation som hittas i ett redan befintligt sammanhang för att 

argumentationen ska vara tydligare, mer transparent och därmed präglas av logiska aspekter 

(Bergström, Boréus 2005: 92f). Som exempel har i denna studien The Good Growth Plans  

påståenden identifieras, plockats ut så att de står som ensamma punkter6 och sedan 

struktureras upp enligt Næss pro et contra modell. Med denna metod blir det tydligare vad 

argumenten egentligen säger, hur de hänger ihop och vad som argumenteras för eller emot. 

Den här metoden hjälper att kartlägga The Good Growth Plan som del av den pågående 

                                                           
6 Finns tillgängliga bland Bilagorna 
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samhällsdebatten mellan jordbruksföretag och aktivistiska organisationer som är kritiska emot 

växtskydds- och förädlingsföretag på grund av bioteknik och bekämpningsmedel.  

5.2 Tesen 

Först identifieras textens huvudsakliga tes. En tes är det som textens avsändare argumenterar 

för eller emot. Att söka huvudtesenen är den första uppgiften som bör genomföras när man 

gör en argumentationsanalys. Alla andra påståenden talar istället för eller emot tesen. Teser 

och påståenen kan vara normativa, preskriptiva eller faktuella:  

 

- En normativ tes eller påstående hävdar värdering. Ett exempel på en normativ tes 

enligt Bergström (2005) är “Sänkta skatter leder till orättvisor”.  Detta är normativt 

eftersom diskussioner kring detta hade handlat om vad som anses vara orättvisor.  

- En preskriptiv tes eller påstående innebär att det är en uppmaning till handling, men 

det kan även skrivas om till en normativ sats. Som exempel här används enligt 

Bergström (2005) frasen  “Rösta emot svensk EMU anslutning!”  

- En faktuell tes eller påstående är icke värderande, utan istället presenteras ett faktum. 

Exempelvis “Intresset för sociologi ökar i norra Europa” Diskussionen kring detta 

består framförallt av mätningar och data som stödjer eller försvagar tesen eller 

påståendet (Bergström, Boréus 2005: 95ff). 

 

En argumentation består av en tes och flera argument. Därför användes pro et contra för att 

undersöka och strukturera vad som argumenterar för och emot tesen. För att bedöma 

relationen mellan argumenten och tesen utgår man bland annat utifrån textens påståenden. Ett 

påstående är det tankeinnehåll eller en idé som uttrycks genom en språklig sats. En sats är den 

språkliga formen av ett påstående. Det kan exempelvis vara ett citat som kan uttrycka ett eller 

flera påståenden. När man avgör vad ett påstående är avsett att stödja eller undergräva 

använder man sig av sin språkliga och logiska intuition (ibid). Detta innebär att identifiera vad 

som talar för eller emot något vilket man gör genom att strukturera upp argumentationen och 

kommer att diskuteras mer i metodkritiken.  
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Det är inte ovanligt att det kan finnas mer än en tes i en text med varsin tillhörande 

argumentation. Om man har funnit ett rimligt och övergripande tesalternativ kan de andra 

påståendena som ses som “sidoteser” och istället användas som för eller motargument. En tes 

är nämligen ett påstående som inte fungerar som ett argument som är för eller emot något 

annat påstående (Björnsson et al 2009: 130).. Det går att finna mer än en tes i The Good 

Growth Plan men jag har valt att använda mig av en övergripande tes för att främja 

helhetsaspekten. Andra Påståenden som “Vår framtid - allas framtid beror på att hitta 

lösningar till dessa globala utmaningar.” hade också kunnat vara en tes, men det hade blivit 

en vag argumentation eftersom det är svårt att hitta något motargument. Det som skapar en 

argumentation i The Good Growth Plan är snare vad lösningarna presenteras att vara och 

varför just dessa lösningar är hållbara enligt Syngenta. 

 

I The Good Growth Plans broschyr finner man följande påståenden på sida 1: Vår framtid - 

allas framtid beror på att hitta lösningar till dessa globala utmaningar. Mänskligheten måste 

växa mer samtidigt som naturresurser måste bevaras, samt att landsbygdssamhällen blir 

hälsosamma och livskraftiga. The Good Growth Plan är Syngenta åtagande att göra ett 

mätbart bidrag fram till 2020. Vi har lagt upp sex stycken specifika mål som berör; att 

förbättra resurseffektivitet, återuppleva ekosystem och vitalisera landsbygdsamhällen. På 

samma sida presenteras även The Good Growth Plans 6st mål eller åtaganden: (1) 

effektivisera grödor, (2) rädda jordbruksmark, (3) främja biologisk mångfald, (4) hjälpa 

småbrukare, (5) öka arbetssäkerheten, (6) ha rättvisa förutsättningar för alla lantbrukare. 

För att minimera mängden möjliga sätt att missförstå argumentationen använder man sig i 

enlighet med Björnsson et al (2009) av ersättningsstrategin precisering. Detta innebär att 

ersätta oklara ord eller uttryck med andra formuleringar som är mer precisa (Björnsson et al 

2009:118ff). Ett oklart ord kan till exempel vara “vi”, vilket har ersätts med exempelvis 

“Syngenta”, “allmänheten”  eller “vi människor” beroende på kontexten. Denna metod 

används på alla påståenden som kan verka vara oklara i uppstruktureringen. När man enligt 

Björnsson et al (2009) har fått en uppfattning om vilken tesen är så ska man undersöka vilka 

oklara ord eller uttryck den innehåller. Därefter ersätts författarens ord med mer precisisa 

formuleringar, men utan att frångå det som anses vara det påstående som författaren vill 

uttrycka. Oftast kan det finnas ledtrådar till vad författaren menar i flera andra delar av texten, 

därför är det viktigt att läsa hela texten nogrannt först. Detta kan innebära en omfattande 

omskrivning av ett påstående för att förtydliga dess innebörd  (Björnsson et al 2009:132f). 
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Textens huvudsakliga tes har således preciserats att vara: “För att på ett hållbart sätt kunna 

försörja hela världens befolkning måste jordbrukets utveckling: (1) effektivisera grödor, (2) 

rädda jordbruksmark, (3) främja biologisk mångfald, (4) hjälpa småbrukare, (5) öka 

arbetssäkerheten, (6) ha rättvisa förutsättningar för alla som arbetar inom jordbruk.”  

5.3 Logos perspektivet - Retorik 

Enligt Aristoteles  är retorik “konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att 

övertyga”. Det beskrivs som läran om talekonsten, i teorin, men också i praktiken, som 

vältalighet. Den utvecklades i antiken under 400-talet f.Kr (NE 2016). Retorik är en viktig 

beståndsdel av argumentationsanalys och handlar främst om vad som gör en kommunikation 

effektiv och är en av grundstenarna i hur man övertygar andra om en ståndpunkts rimlighet. 

Retorik handlar om att övertyga och består av bland annat tre grundbegrepp: 

 

- Logos används för att appellera mottagarens intellekt och rationella förmåga att dra 

logiska slutsatser.  

- Ethos är talarens, eller textens skapare trovärdighet. Till exempel är det enklare att lita 

på vad en expert säger än vad en vanlig person säger. 

- Pathos hänvisar till känslor som en talare eller textens skapare försöker att väcka hos 

sina mottagare och utnyttja för att övertyga dem.  

 

Det som idag rör argumentationsanalys är framförallt logos och används bland annat för att 

diskutera argumentationens beviskraft och hållbarhet. Detta bland annat på grund av att i den 

filosofiskt baserade argumentationsanalysen betraktas argumentationen som i grunden logisk 

och rationell. I första hand intresserar man sig för texters innebördsaspekter. Enligt Bergström 

(2005) har argumentationsanalysens koncentation på logos, på bekostnad av ethos och pathos, 

byggt en spänning att tolka texter. Spänningen mellan att beskriva vad folk faktiskt gör då de 

försöker övertyga och vad de borde göra om de bara vädjade till förnuftet  (Bergström, 

Boreús 2005: 88ff). Detta innebär att vissa övertalningsmetoder ibland inte innehåller logiska 

argument. Men det betyder inte att det inte fungerar utan att det kanske helt enkelt inte är 

rationellt. Svagheten med detta begränsade perspektiv kommer att diskuteras i metodkritken 

och har även påverkat analysen samt slutdiskussionen. 

5.4 Uppstruktureringen av Argumentationen 
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Ett argument är ett påstående vars avsikt är att antingen stödja eller undergräva något annat 

påstående i argumentationen. Först identifierar man och utgår ifrån tesen som betecknas med 

“T”. Ett pro-argument är ett argument som talar för tesen eller ett annat argument och 

betecknas med “P”. Ett contra-argument, alltså ett motargument betecknas med “C”. 

Argument som relateras direkt till tesen kallas för argument av den första ordningen och 

betecknas som P1, P2 ... respektive C1, C2 ... “P1” är alltså huvudargumentet som talar för 

tesen och om man lägger till ytterliggare ett P1, blir det “P1P1”. Detta innebär att det är det 

första pro argumentet som talar för argument av den första ordningen för tesen. Bergström & 

Boréus (2015:101) använder denna beteckning som ett exempel: C1C1P3P1 kallas första 

contra-argument mot första contra-argument mot tredje pro-argument för första pro-

argument för tesen. Enligt Bergström och Boréus (2015) kan man använda vilket 

beteckningssystem som man vill, men detta system är praktiskt och överskådligt (Bergström, 

Boréus 2015:99ff). Därför har detta beteckningssystem använts. Ett exempel från analysen är 

således: P1P1 hävdar att Behovet att producera mer mat är redan akut och världens mark, 

vatten och energiresurser är redan bristande. Det andra stödargumentet för P1P1 betecknas 

som P2P1P1 och hävdar att klimatförändringen som pågår gör det ännu svårare att 

producera tillräckligt med mat. 

 

Trots att detta beteckningssystem är praktiskt och överskådligt har det gjorts ännu tydligare 

med hjälp av visuella diagram. Pro et contra uppstruktureringen i denna uppsats är således ett 

diagram där det tydligt är markerat vad för argument som stödjer eller undergräver vilka. 

Beteckningen för pro- P och contra-argument C är dock fortfarande viktigt. Påståenden som 

pro et contra listan är uppbyggd av finns tillgänglig i uppsatsens Bilagor. Några påståenden 

har utelämnats på grund av att de är upprepningar av något slag eller att de inte fungerar som 

normativa, faktuella eller preskriptiva påståenden. 

5.4.1 Uppstruktureringen av Argumentationen - Premiss 

Ibland finns det ett underförstått eller ett outtalad påstående mellan två andra påståenden (en 

tes eller ett argument). Detta kallas för premiss och betecknas med det grekiska tecken för 

“fi”: φ. Premiss fungerar som en sorts länk mellan två påståenden eller argument. Om det 

finns oklarheter hur två påståenden hänger ihop används premiss för att synliggöra länken. 

Detta görs för att uppstruktureringen ska bli mer begriplig (Bergström, Boréus 2015:103ff). 

Till exempel: Det första pro-argumentet P1 menar att Grödor måste effektiviseras för att 
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försörja hela världens befolkning med livsmedel. Premissargumentet här är hur själva 

grödorna ska effektiviseras och skrivs därför ut som: (φP1. Effektivare odlings-& 

bevattningssystem, gödsel, bekämpningsmedel och bioteknologi måste användas för att 

försörja hela världens befolkning.) för att tydliggöra vad argumentet säger egentligen. Denna 

premiss kan vara tydlig utan att behöva skrivas ut, men för att göra det så transparent och 

tydligt som möjligt skrivs sådana premisser ut.   

 

På så sätt används premiss (φ) både för att förtydliga och att skriva ut det som är 

underförstådd. Ibland kan det vara svårt att hänga med i en argumentation kring ett ämne som 

man inte är insatt i. I det fallet är förtydligandet genom premiss φ mycket hjälpsamt. 

5.5 Värdering av beviskraft, hållbarhet och relevans 

Slutligen värderas argumentationens beviskraft, det vill säga i vilken mån de anförda 

argumenten verkligen stärker eller undergräver en bestämd ståndpunkt (Bergström  Boreús 

2005:91). Beviskraften handlar om ifall argumentationen är intellektuellt övertygande, det 

används alltså enbart logos av de tre övertygande delarna enligt retoriken (Bergström & 

Boreús:132). Det finns tre moment i att avgöra beviskraften: (1) Först värderas argumentenas 

hållbarhet och relevans. (2) Sedan försöker man finna om det finns icke formulerade 

argument som är av betydelse för att avgöra om argumentet är hållbar och relevant. (3) Sedan 

görs en sammanvägning av beviskraften hos varje argument för sig, samt av alla argumenten 

tillsammans (Bergström & Boreús 2005: 132). Dock är resultatet i denna uppsats mycket 

längre än de flesta argumentationsanalyserna, därför kommer fokus framförallt ligga på 

huvudargumenten eftersom stödargumenten ändå enbart stödjer huvudargumentens hållbarhet 

och relevans.   

 

En argumentations beviskraft beror på dess hållbarhet och relevans (Björnsson et al. 2009: 

24). Hållbarhet värderas efter ett arguments tovärdighet och rimlighet. En hållbarhetsprövning 

av ett argument är således en bedömning av det påstående som uttrycks är sant, troligt eller 

rimligt. Ett faktuellt påstående måste alltså exempelvis ha en pålitlig källa (Bergström & 

Boreús 2005: 133). Hållbarheten hos ett påstående är ett mått på den grad av tilltro som vi har 

skäl att ha till påståendet. Hållbarhet och därmed beviskraft är relativ till 

bakgrundsuppfattningar och logik. Många av de påståenden som anförs som argument i 
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exempelvis kampanjer, debattartiklar eller vetenskapliga avhandlingar är omstridda. 

Exempelvis när det gäller i denna uppsatsens fall bland annat bioteknik, saknar de allra flesta 

specialkunskaper och den träning som krävs för att bilda sig en välgrundad uppfattning om 

sådana påståenden. Ändå är det viktigt att försöka ta ställning så gott det går (Björnsson et al. 

2009: 24ff). Argumenters hållbarhet i den här uppsatsen avgörs bland annat utifrån forskning 

om jordbruksmetoder och dess effekter för att få en överblick. Problemet är här att många 

studier kring jordbruksmetoder är motsägesefulla beroende på avsändaren. Därför avgörs 

hållbarheten även utifrån den tidigare forskningen och teori i denna uppsats. 

 

Men argument måste även vara relevanta: Med detta menas att argumenten gör vad de påstår 

sig att göra, som exempelvis stödja eller försvaga en tes eller ett annat argument (Bergström 

& Boreús 2005: 133). Ett exempel i Björnsson et al (2009) är Galileo Galileis dåtidens 

kontroversiella tes att Jupiter har månar. Ett contra-argument “C” emot tesen var Det finns 

bara sju “fönster” (öppningar) i människohuvudet (ögonen, öronen, näsborrarna samt 

munnen). Utifrån ett religiöst perspektiv på den tiden var detta contra-argumentet säkerligen 

mycket relevant. Men utifrån ett rent logos perspektiv är contra-argumentet inte alls relevant. 

En arguments relevans består således av hur mycket skäl det ger oss att acceptera tesen om vi 

antar att argumentet är hållbart (Björnsson et al 2009: 34ff). 

 

I diskussioner behöver man bli klar över vilka argument som kan anföras och hur starka de är 

och även fundera över varför de är starka eller svaga.  Exempelvis är ett pro argument “P” 

avsett att göra det rimligt att acceptera tesen “T”. Det har högre beviskraft ju starkare skäl det 

ger oss att acceptera “T”. Olika argument är olika bra eller dåliga, vilket gör att beviskraften 

är en fråga om grader. Det finns inget praktiskt användbart sätt enligt Björnsson et al (2009) 

att fastställa beviskraften med exakthet. Därför används i denna uppsen bredare grovkorniga 

omdömen som “mycket låg”, “låg”, “måttlig”, “hög” och “mycket hög”.  Ifall beviskraften 

betecknas vara mycket låg betyder det att den nästan är obefintlig. Avsaknaden av exakthet 

utgör inte något oöverstigligt problem för metoden (Björnsson et al 2009:22ff). Beviskraften 

är den högsta möjliga om både relevans och hållbarhet är den högsta möjliga. Om relevansen 

eller hållbarhet saknas saknar argumentet helt och hållet beviskraft. Om både hållbarhet och 

relevans är lägre än den högsta möjliga så “ärver” beviskraften både dess svagheter 

(Björnsson et al 2009: 44f).  
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5.6 Diskussion kring metodkritik, reliabilitet samt validitet 

Enligt Bergström, Boréus (2005) har argumentationsanalysen tre huvudsakliga problem och 

begränsningar: Analysen har en begränsad syn kring hur människor gör när de försöker att 

övertyga och få igenom sina åsikter. Det andra är att det även finns tolkningsproblem. Det 

tredje är att metoden är mycket arbetsintensiv (Bergström, Boréus 2005:140ff). Problemet 

kring den begränsade synen handlar om att argumentationsanalysen nästan enbart utgår ifrån 

en logos aspekt. Detta gör att auktoritetsargument genom tillit, ethos och argument som spelar 

på känslor, pathos nästan helt faller bort eller omtolkas (ibid). Som tidigare nämt utgår man 

ifrån sin logiska intuition när man avgör vad ett påstående är avsett att stödja eller undergräva 

(Bergström, Boréus 2005: 95ff). Detta gör att argumentationen kan framstå att vara mer logisk 

och ibland även mer eller mindre effektiv än vad den egentligen är. Som vid all texttolkning 

finns det problem att uppnå intersubjektivitet enligt Bergström, Boréus (2005): Detta visas av 

att olika möjliga lösningar av rekonstruktionen av argumentationen i texter ofta är möjligt. 

Som vid all texttolkning gäller det då att ge argument och motivera sin lösning (Bergström, 

Boréus 2005:142f). Detta hanteras i den här uppsatsen genom att jag förhåller mig mycket 

transparent och förklarar så mycket som möjligt hur jag utför analysen och kommer fram till 

mina slutsatser. Detta gör att argumentationsanalysen uppnår en så hög grad av validitet och 

reliabilitet som möjligt.  

 

Tolkningsproblemet består av en viss spänning av att ibland behöva tvinga fram en 

uppstrukturerad argumentation ur texten. Ju längre texten är desto svårare är det (Bergström, 

Boréus 2005:140ff). Detta är bland annat fallet med The Good Growth Plan som antingen 

består av ett flertal teser och därmed ett flertal små argumentationer eller en övergripande tes 

och en lång sammanhängande argumentation vilket är vad jag har behandlat. Detta gör att det 

ibland kan bli svårt att uppfylla kravet att tolka det textens avsändare vill försöka säga med ett 

påstående samt vilket argument det tillhör. Detta gör även att metoden blir mycket 

arbetsintensiv, speciellt vid längre texter som i sin tur även skapar längre texter (ibid). Jag 

förhåller mig till detta problem genom att genomgående vara transparent och göra tydliga 

tolkningar med förklaringar angående varför ett påstående har tolkats på ett visst vis. Även 

detta gör enligt Bergström, Boréus (2005) att argumentationsanalysen blir valid och reliabel.  
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6. Resultatredovisning 

Pro et contra lista - deskriptiv analysmodellen 

För en tydligare översikt har pro-et contra listan gjorts om till ett diagram. Diagrammet i sig 

har delats upp i 4 delar. Alla argument av första ordningen hänvisar direkt till tesen. 

Resterande argument visar vilket argument som de stödjer eller undergräver.  
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7. Analys & Diskussion 

Analysen är huvudsakligen uppdelad i 2 delar med underkategorier. Först diskuteras 

argumentationens beviskraft utifrån dess hållbarhet och relevans. Sedan följer en 

sammanfattande diskussion och sammanvägning kring beviskraften samt andra anmärkningar. 

7.1. Argumentationens beviskraft, hållbarhet och relevans 

Tesen kan kategoriseras att vara en normativ tes eftersom den hävdar en värdering om att 

jordbruket behöver en hållbar utveckling genom specifika jordbruksmetoder för att försörja 

alla människor på jorden. I följande analys och diskussion kommer framförallt argumenten 

som talar för och emot tesen att behandlas. Eftersom argumentationen är mycket stor kommer 

större delar att behandlas samtidigt. Vikten läggs framförallt på huvudargumenten för tesen, 

alltså P1, P2, P3, P4, P5 och P6, samt huvudargumenten emot tesen C1 och C2. I The Good 

Growth Plan har det framförallt identifierats påståenden som visar sig vara pro-argument, 

vilket beror på att avsändaren är Syngenta själv. 

7.1.1 Argumentet Grödor måste effektiviseras 

Det normativa argumentet P1 som hävdar att grödor måste effektiviseras för att försörja hela 

världens befolkning med näring är det mest omstridda. Premissargumentet menar att P1 kan 

uppnås genom effektivare odlings och bevattingssystem, samt bioteknologi, konstgödsel och 

bekämpningsmedel. För att avgöra argumentens beviskraft börjar jag med att titta närmre på 

stödargumenten som talar för P1: P1P1 hävdar att behovet att producera mat redan är akut och 

att jord och vattenresurser redan är bristande. Stödargumentet är mycket relevant eftersom det 

ger en anledning till varför P1 är viktigt och P1P1 stöds av ytterliggare två argument. Det 

faktuella argumentet P1P1P1 påstår att många människor svälter och att befolkningen 

fortsätter att växa, vilket gör att världen måste producera mer mat de kommande 50 åren än 

vad vi har gjort under resterande 10.000. Genom att effektivisera grödor vore 

livsmedelproduktionen effektivare vilket leder till att det finns mer näring i världen. 

Effektivare grödor skulle även hjälpa människor i utvecklande länder där det är svårt att 

producera näring på grund av brist på jordbruksland och vatten. Detta gör argumentet mycket 

hållbart för att stödja P1P1. P1P1P2 hävdar att klimatförändringen som pågår gör det ännu 

svårare att producera tillräckligt med näring. Detta stödargument är mycket relevant i relation 

till P1P1, att behovet att producera mat redan är akut. Klimatförändringen och dess negativa 
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effekter på miljö och jordbruk är något som de flesta vetenskapsmän och regeringar är 

överens om runtom i världen vilket även gör argumentet mycket hållbart. P1P1 har således en 

mycket hög beviskraft. Argumentet i sig talar för att jordbruk som det ser ut just nu inte kan 

försörja hela världens befolkning och det enda sättet att uppnå detta är genom effektivare 

grödor. Något mer som framkommer om P1P1 är sant är att alternativa jordbruksmetoder som 

exempelvis ekologisk eller organiskt jordbruk inte fungerar för att försörja hela världens 

befolkning eftersom dessa två jordbruksmetoder inte har effektivare grödor samt att de 

använder sig av mer land- och vattenresurser (Paull 2011). Detta resonemang kommer att vara 

viktig senare i diskussionen.  

 

Det andra argumentet som talar för P1 är det faktuella argumentet P2P1 som hävdar att 

Syngenta har möjligheten att höja världens matproduktion med 20% utan mer arbetskraft, 

land eller vatten. Detta argument bygger på och hänvisar till den tidigare argumentationen 

kring P1P1 att dessa ressurser är bristande. Argumentet är därför av hög relevans, men utan 

den tidigare argumentationen hade P2P1 inte varit lika relevant. Stödargumentet P1P2P1 

hävdar att Syngenta kommer att fokusera på 8 miljoner storskaliga bönder men även 450 

miljoner småbönder. Genom att använda sig av premissargumentet för P1 är det som kommer 

utföras en effektivisering av vatten- och odlinssystem, gödselanvändning, 

bekämpningsmedelanvänding och använding av bioteknologi. Om P1P2P1 är sant skulle detta 

innebära en 20% ökning av livsmedelproduktion vilket skulle hjälpa att hantera 

matsäkerheten7 i världen utan att använda mer vatten eller jordbruksmark som det redan 

hävdas att det är ont om. Brist på närings- och vattenresurser utgör en risk på en mycket hög 

nivå i framförallt utvecklingsländer. Det leder nämligen till exempelvis en ökad risk till 

sjukdomar och därmed minskas barnens överlevnad. Detta resulterar i att 

befolkningstillväxten i utvecklingsländer är mycket hög och skulle, om det inte åtgärdas, 

skapa en överpopulation och leda till mer misär än idag (Rosling 2010). Detta gör att 

argumentet P2P1 är av hög relevans och mycket hög hållbarhet gentemot P1. 

 

Det finns 3st contra-argument emot P1: C1P1 hävdar och uppmanar att mer land och mer 

vatten måste användas istället för att effektivisera grödor genom teknologi. C2P1 hävdar att 

                                                           
7 Food security: When all people at all times have access to sufficient, safe, nutritious food to maintain a healthy 

and active life - The World Food Summit (1996) (WHO - World Health Organisation 1996) 
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det krävs mer arbetskraft istället för att effektivisera grödor genom teknologi. Till och börja 

med är C1P1 och C2P1 av mycket hög relevans, det är ett direkta motargument om vad som 

bör göras istället för att effektivisera grödor. Att grödor inte ska effektiviseras kommer från 

oron för risken kring bioteknologi, kemisk gödsel och bekämpningsmedel, vilket kommer att 

diskuteras mer ingående senare. C1P1 har två motargument, båda är faktuella påståenden. 

Den ena, C2C1P1 hävdar att mycket landmassa försvinner årligen. Att använda mer land 

istället för att effektivisera grödorna är därmed inte hållbart. Det andra argumentet C1C1P1 

hävdar att år 2050 kommer 4 miljarder människor att leva i länder där vatten redan är svårt att 

komma åt. Detta gör att använda mer vatten inte heller är hållbart, samt att dessa 4 miljarder 

människor förmodligen kommer att leva i brist på näring själva om inte grödor effektiviseras. 

Detta skulle vara ett riskabelt scenario som nämnt tidigare som kan medföra mer fattigdom, 

mer sjukdomar, inbördeskrig samt mer svält än idag (Rosling 2010). C2P1 har också ett 

contra-argument som hävdar att de flesta som producerar världens livsmedel redan idag lever 

i extrem fattigdom, vilket kan verifieras av många olika källor, exempelvis Oxfam (2016). 

Dessa contra-argument gör både C1P1 och C2P1 ohållbara, därför är de mycket högt 

relevanta men båda har en låg grad av hållbarhet, deras beviskraft är därför låg gentemot P1. 

 

C3P1 är ett mycket intressant contra-argument som tas upp i The Good Growth Plan emot att 

göra grödor mer effektiva genom teknologi, nämligen att allmänheten inte stödjer teknologin 

som krävs att göra grödor mer effektiva. Teknologin i fråga är bioteknologi i form av GMO 

och kemiska bekämpningsmedel. Detta har att göra med problemet som tags upp i den 

tidigare forskningen samt teorin i denna uppsats, nämligen att denna teknologi anses vara en 

risk. Argumentets relevans är diskuterbart eftersom det är svårt att avgöra om allmänheten bör 

ha något att säga till om detta eller inte: De flesta är oftast inte särskild insatta i den 

invecklade samhällsdebatten och förlitar sig på experter inom institutioner som regering, 

industri och icke-statiga organisationer. Samtidigt skulle den demokratiska aspekten gå 

förlorat om allmänheten inte har något att säga till om vilka jordbruksmetoder som bör 

användas för att producera livsmedel som konsumeras av samhället. Debatten kring hurvida 

bioteknologi och bekämpningsmedel faktiskt utgör ett hot går inte att svara på i den här 

uppsatsen - Det leder till att det är omöjligt att avgöra hurvida det är logiskt eller ologiskt att 

anse bioteknologi som ett hot utifrån ett logos perspektiv. Därför utgår jag ifrån att 

allmänheten har något att säga till för att främja den demokratiska processen, vilket gör C3P1 

till ett högt relevant argument.  
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Dess hållbarhet är nästan lika svår att diskutera, men det faktuella contra-argumentet C1C3P1 

hävdar att Syngenta mäter vad som fungerar bäst för varje region. Stödargumentet P1C1C3P1 

hävdar att Syngenta kommer att vara ansvarig samt att mätningarna övervakas av tredjeparter. 

Ett stort problem kring GMO är att det inte finns tillräckligt med forskning för att avgöra 

hurvida det är ett hot eller ej - Därför anses det att vara en risk. C1C3P1 hävdar att det är just 

därför mätningarna utförs, för att kunna avgöra om jordbruksmetoderna fungerar och är säkra. 

Syngenta vill alltså samla in data kring olika metoder. Datan kommer att vara tillgänglig för 

allmänheten. Contra-argumentet och dess stödargument är dock inte hållbara nog för att helt 

underminera att allmänheten inte stödjer teknologin. Detta eftersom att hur mycket forskning 

som helst kan bedrivas men det betyder inte att allmänheten kommer att stödja teknologin på 

grund av det. Detta gör att C3P1 är högt relevant och måttligt hållbart.  

 

Argumentet P1 skapar en diskussion angående riskerna av att använda kemiska 

bekämpningsmedel samt bioteknologi för att effektivisera grödor och risken av att inte 

effektivisera grödor som skulle innebära mer fattigdom med brist på näring, därmed mer 

misär och alla dess konsekvenser för omvärlden. Vad man inte får glömma bort är att The 

Good Growth Plan kommer ifrån enbart Syngenta, vilket tyder på att det skulle vara underligt 

att komma med ett argument som Syngenta inte kan svara på. Trots detta finns konflikten 

kring risken om bioteknologi och bekämpningsmedel kvar och tas även direkt upp i The Good 

Growth Plan. Det verkar som att Syngenta vill säga att grödor måste effektiviseras genom 

bland annat teknologi och risken som kommer med detta måste tas för att bekämpa 

hungersnöden som i slutändan hade kunnat leda till överpopulation och därmed en ny 

malthusiansk kris8 vilket verkar förespråkas att vara värre. Med informationen och 

argumenten som finns tillgängliga är beviskraften hos P1 hög i relation till tesen.   

7.1.2 Argumenten Jordbruksland måste förbättras och Biologisk mångfald måste främjas 

Både P2 och P3 är mindre argumentationer än den direkt kontroversiella P1, men alla målen i 

The Good Growth Plan utgör ett hållbart jordbruk tillsammans och alla mål är därför 

beroende av varandra. Diskussionen som förekommer i P1 återkommer även i delar av detta 

                                                           
8 Nationalekonomisk och statsvetenskaplig teori som går ut på att om befolkningen ökar mycket snabbare än 

produktionen av mat och matresurserna kommer det leda till svält och därmed många dödsfall.  
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stycket. Det normativa P2 hävdar nämligen om att 10 miljoner hektarer jordbruksland måste 

förbättras för att producera fler livsmedel. Detta kan uppnås genom diverse metoder som 

några av stödargumenten handlar om: Det första pro-argumentet P1P2 är faktuellt och påstår 

att stora landmassor, som hade kunnat producera en stor mängd näring, försvinner årligen på 

grund av jorderosion. Stödargumentet har mycket hög relevans och mycket hög hållbarhet då 

det är en orsak till problemet och faktan kommer från en statistisk tredjepartskälla (UNCCD 

2014). Stödargumentet P1P1P2 är normativt och hävdar att ploga för att ta bort ogräs är den 

största faktorn till jorderosion och har ett kontroversiellt premissargument, nämligen genom 

att inte använda växtskydd- och bekämpningsmedel gör att lantbrukare måste ploga istället.  

 

Det kontroversiella med påståendet är att växtskydd- och bekämpningsmedel anses vara en 

risk för miljöns och jordbrukets hållbarhet. Kemiska bekämpningsmedel är giftigta, hamnar i 

våra livsmedel och förstör naturen enligt exempelvis Allsop et al. (2015) från Greenpeace 

Research Laboratories. Syngenta menar på att dessa produkter dock nästan gör motsatsen, 

nämligen att den förebygger förstörning av jordbruksmark och därför kan förhindra mer 

jorderosion vilket leder till mer bördig mark och ett mer hållbart jordbruk. Debatten blir 

återigen mycket splittrad och problematiken för analysen är att det inte finns fler contra-

argument emot P2 i The Good Growth Plan. P1P1P2 skapar återigen en konflikt mellan 

risken av att använda bekämpningsmedel och risken för jorderosion om man inte använder 

bekämpningsmedel. Det är svårt att avgöra om även detta är en sorts kritik emot organiskt 

eller ekologiskt jordbruk eftersom det används bekämpningsmedel (även vissa kemiska) inom 

dessa alternativa jordbruksmetoderna, skillnaden är att det inte är syntetiskt framställda (Paull 

2011). Det råder därför en överenskommelse inom ekologisk, organisk och konventionellt 

jordbruk att bekämpningsmedel är accepterade att använda. Frågan är snare hurvida 

bekämpningsmedel kan vara syntetiska eller ej som skapar debatt. Fokusen flyttas ifrån 

kemiska bekämpningsmedel som en risk för miljön till att istället förhindra jorderiosion, som  

är en risk som står i vägen för att producera livsmedel. P1P1P2 har därför en hög relevans och 

en hög hållbarhet gentemot P1P2.  

 

Det faktuella stödargumentet P2P2 hävdar att 40% av all världens jordbruksmark är 

degraderad och att ett areal som är stort nog för att försörja Europa är för utarmad för att 

producera grödor. Detta påståendet har en mycket hög hållbarhet eftersom det har en statistik 
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tredjepartskälla i The Good Growth Plan (UNCCD 2014). Argumentet är även måttligt 

relevant eftersom det visar att det är ett stort problem som står i vägen för att producera fler 

livsmedel. Det intressanta med P2P2 är att det kan tolkas som en sorts kritik emot hur bland 

annat konventionellt jordbruk har skötts: Eftersom en sådan stor markyta är både förstörd och 

är på gränsen till att bli förstörd, som reslutat av framförallt konventionellt jordbruk som har 

misskötts där Syngenta bland annat sägs att vara en syndabock. Stödargumentet P1P2P2 är 

presktiptivt och uppmanar till handling att agera snabbt eftersom det tar lång tid för naturen 

att restorera jordbruksmark. P1P2P2 är mycket relevant och även mycket hållbart om man vill 

producera fler livsmedel. P1P2P2 kan ses som ett försök av Syngenta att skapa mer tillit, 

därmed förbättra Syngentas ethos, genom att uppmärksamma problemet. Man kan tolka det 

som att Syngenta vill försöka skilja sig från andra konventionella jordbruksföretag genom The 

Good Growth Plan. Detta syns mest tydligt i P2P2P2, som är mycket högt relevant och har 

mycket hög grad av hållbarhet om det stämmer; nämligen att Syngenta vill hjälpa lantbrukare 

att öka markens bördighet. Detta genom rätt användning av gödsel och bekämpningsmedel för 

att undvika onödigt plogande. Detta kan tolkas på några olika sätt, exempelvis tre stycken: (1) 

En genuin förändring för Syngenta att skilja sig från andra jordbruksindustri företag genom att 

hjälpa lantbrukare och att främja miljön, (2) eller ett sätt att få lantbrukare att använda 

Syngentas produkter, bland annat bekämpningsmedel, på grund av företagets vinstintresse, (3) 

eller en kombination av dessa två.   

 

Det enda contra-argumentet emot P2 är C1P2 och hävdar att Syngenta inte själv kan rädda 10 

miljoner hektarer jordbruksland. Detta är högt relevant. C1C1P2 menar dock på att Syngenta 

därför samarbetar med olika partners, som inkluderar icke-statliga hjälporganisationer och 

statliga hjälporganisationer som UNCCD för att bekämpa ökenspridning. Detta contra-

argument är mycket högt relevant och har en mycket hög hållbarhet om det stämmer. Det 

innebär även att Syngenta vill visa att de samarbetar med dem som kritiserar det 

konventionella jordbruket vilket bland annat är icke-statliga organisationer. Som tidigare nämt 

är detta del av försöket för Syngenta att skilja sig från andra konventionella jordbruksföretag, 

som en sorts överlevnadsstrategi samtidigt som det är ett exempel på en pågående 

riskkommunikation genom att informera, övertyga och skapa tillit. Med de påståenden som 

finns tillgängliga har P2 därför en mycket hög beviskraft. 
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P3 är ett normativt argument som hävdar att biologisk mångfald måste främjas av ett flertal 

anledningar. P3 har inget enda direkt contra-argument som förekommer i The Good Growth 

Plan, men är mycket intressant att ta upp med tanke på att konventionellt jordbruk anses vara 

huvudanledningen som skadar den biologiska mångfalden enligt exempelvis Friends of the 

Earth Europe (2012) och Greenpeace via Reyes (2009). P1P3 är ett faktuellt påstående som 

hävdar att en tredjedel av världens grödor är beroende av biologisk mångfald. Detta är mycket 

högt relevant gentemot P3 och hållbarheten är också mycket hög. P1P1P3 är mycket 

intressant, eftersom det är ett normativt argument som hävdar att exempelvis skog och ängar 

försvinner genom att mer land används. Premissargumentet hävdar att exempelvis ekologiskt 

jordbruk använder mer mark än konventionellt, vilket i sin tur kan förstöra skogar som kan 

skada den biologiska mångfalden. Att använda mer mark som diskussionen i P2 redan 

hänvisar till, fungerar inte och att skapa mer mark genom att hugga ner skog förstör den 

biologiska mångfalden. P1P1P3 är således en kritik riktat emot ekologiskt jordbruk och dess 

hållbarhet. Återigen tas här konflikten mellan konventionella gentemot alternativa 

jordbruksmetoder upp, med argument som enbart främjar Syngentas förslag för hållbara 

jordbruksmetoder. P1P1P3 tar upp risken att använda mer mark kan förstöra skog som i sin 

tur skyddar biologisk mångfald. Eftersom betoningen ligger på ordet kan är P1P1P3s 

hållbarhet låg, relevansen är däremot hög.  

 

Det andra pro-argumentet för P3 är P2P3, detta argument är normativt och hävdar att 

Syngenta samarbetar med samspråkgrupper för att säkra säd av crop wild relatives9 (CWR). 

Argumentet har en hög relevans, dess hållbarhet är beroende av dess stödargument P1P2P3: 

P1P2P3 hävdar nämligen att Syngenta hjälper lantbrukare att skapa diversifierade 

naturmiljöer genom bland annat skogsplantering. Detta skulle i sin tur ge skydd åt fauna och 

flora som är viktiga för den biologiska mångfalden. P1P1P2P3 stödjer detta genom att hävda 

att även här kommer data att samlas in för att se ifall metoderna förbättrar och skyddar den 

biologiska mångfalden. Om dessa påståenden stämmer är P2P3 mycket hållbar. P1P1P3 och 

P2P3 argumenterar alltså för att inte använda mer jordbruksmark än nödvändigt (vilket 

samspelar med P1 att göra grödor mer effektiva samt P2 att mycket jordbruksmark försvinner) 

och att exempelvis återplantera skog för att skydda den biologiska mångfalden. P3 har som 

tidigare nämt inga direkta motargument i The Good Growth Plan. Däremot finns det ett sorts 

                                                           
9 Originalväxten som inte är påverkad av växtförädling eller genetiskt modifiering. 
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premiss contra-argument som ligger bakom argumentationen för P3 - Nämligen exempelvis 

Friends of the Earth Europe (2012) som hävdar att kemiska bekämpningsmedel och plantager 

med enstaka GM-växter har haft ett negativt inflytande på den biologiska mångfalden. Detta 

är samtidigt också ett contra-argument emot P1. Forskningen bakom är mycket polariserad 

men kortfattat innebär den att jordbruksindustriföretag avslår kritiken och hävdar att det finns 

andra orsaker som skadar den biologiska mångfalden. Detta argumenterar Syngenta om att 

åtgärda på ett hållbart sätt genom att bland annat samla in data och mäta kring vad som 

fungerar bäst - vilket i slutändan ger P3 en måttlig beviskraft. 

7.1.3 Argumentationen angående lantbrukarnas villkor och välmående 

P4 är ett preskriptivt argument som uppmanar till handling. Argumentet är att Syngenta ska 

öka småbrukares livsmedelproduktion med 50%. Det första stödargumentet P1P4 är faktuellt 

och hävdar att småbrukare är avgörande för världens matsäkerhet men står oftast inför höga 

finansiella risker och låg avkastning. Detta påstående stöds med det faktuella argumentet 

P1P1P4 att 180.000 lantbrukare dagligen lämnar landsbygget för att leva i städer. Relevansen 

är mycket hög för både P1P4 och P1P1P4. Tidigare fick vi veta genom argumentet P1P2P1 att 

det finns 450 miljoner småbrukare i världen, vilket gör P1P4 mycket hållbart. P1P1P4 

hänvisar till problemet att småbrukare som producerar den största delen av världens livsmedel 

lever i fattigdom vilket även gör stödargumentet mycket hållbart. Det finns inga contra-

argument i The Good Growth Plan kring P4 heller. P1P4 och dess stödargument väcker ingen 

vidare kontroversiell diskussion heller, eftersom det är ett problem som även en del icke-

statliga organisationer som exempelvis Oxfam genom kampanjen Grow arbetar med (Oxfam 

2016). Därför har P1P4 en mycket hög relevans och hållbarhet.  

 

P2P4 är ett normativt argument som hävdar att jordbruket måste bli en livsduglig och attraktiv 

sysselsättning för att jordbruket ska bli hållbart. Detta kommer även att förbättra lands-

byggssamhällen. Diskussionen ligger dock snare kring det normativa stödargumentet P1P2P4 

som behandlar hur detta skall uppnås. P1P2P4 hävdar att Syngenta är samarbetspartners med 

USAID10 och tillsammans ska de hjälpa lantrbukare genom att finansiera produkter och 

kunskap kring hur man höjer produktiviteten samtidigt som jordbruksland bevaras. Detta är en 

referens till diskussionen i P1, P2 och P3. Produkterna i fråga är alltså antagligen bland annat 

                                                           
10 En statlig hjälporganisationer från de Förenta Staterna i Amerika. https://www.usaid.gov/ 
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kemiska bekämpningsmedel och effektivare grödor som utgör en risk för miljö och 

lantbrukarnas ekonomi samt jordbruksland. Enligt Syngenta ska dock dessa produkter hjälpa 

lantbrukare att höja sin produktivitet. Om påståendet stämmer skulle P2P4 ha en mycket hög 

hållbarhet och relevans. Denna diskussion fortsätter dock kring P3P4, som är normativt och 

hävdar att Syngenta hjälper småbrukare att nå ut till marknader där de kan sälja sina grödor. 

Detta refererar till P1P4 och P2P4s resonemang kring att småbrukare utsätts för låg 

avkastning samt att jordbruket måste bli en livsduglig sysselsättning. Att hjälpa småbrukare 

nå ut till marknader skulle innebära en möjlighet för dem att få högre avkastning. Relevansen 

för P3P4 är således mycket hög, och hållbarheten är en fråga som är beroende av 

stödargumentet P1P3P4. Detta argument hävdar bland annat att antalet småbrukare som har 

nåtts beräknas av försäljningen av specialdesignade lösningar. Dessa specialdesignade 

lösningar är som tidigare nämnt produkter som ska höja småbrukarnas produktivitet. 

P1P1P3P4 stödjer detta genom att återigen samla in data, samt publicera mätningarna. 

Syngenta fokuserar alltså på att samla in data samt mäta kring vilka metoder som fungerar 

bäst med Syngentas egna produkter samtidigt som de samarbetar med hjälporganisationer 

istället för att direkt fokuserar på att argumentera för sina produkter. Om påståenden stämmer 

har P3P4 och därmed P4 i sig en hög beviskraft gentemot tesen.  

 

Argumentet P5 verkar gå hand i hand med P4. P5 handlar om att göra jordbruksarbetet mer 

säkert så att det blir en hållbar sysselsättning. Det faktuella stödargumentet P1P5 hävdar att 

jordbruk är världens näst största sysselsättning och innebär ett krävande arbete, vilket är ett 

mycket relevant och mycket hållbart argument till varför P5 är viktigt. P2P5 är normativt och 

hävdar att både Syngenta och allmänheten har ett ansvar att utveckla arbetssäkerheten för 

lantbrukare. Detta är även en sorts kritik gentemot C1 som kommer att diskuteras mer 

ingående i 7.1.4, nämligen att det finns en allmän opinion kring att mer arbetskraft bör 

användas för att producera fler grödor. The Good Growth Plan argumenterar för ett hållbart 

jordbruk som består av att bevara ressurser och att öka produktiviteten med det som redan är 

befintligt. Kemiska bekämpningsmedel och bioteknologi är den del av denna process och det 

är både allmänhetens och Syngentas ansvar att se till att arbetarna förblir säkra. Resterande 

stödargument för P2P5 handlar om: (P1P2P5) Att höja medvetenheten kring risker inom 

jordbruket, (P2P2P5) Att Syngenta utbildar så många lantbrukare som möjligt med hjälp av 

lokala organisationer och återförsäljare, samt (P1P2P2P5) att Syngenta samlar in uppgifter 

och data kring utbildning samt adapterande av arbetsskydd. Enligt P3P5 kontrolleras datan av 
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externa revisorer. Relevansen för dessa argument är hög. Hållbarheten är också hög om 

påståendena stämmer och Syngenta gör det som de säger. Som i tidigare diskussioner 

samarbetar Syngenta med organisationer.  

 

Över lag är P5 ett sätt att förhålla sig gentemot risken kring arbetssäkerheten inom 

konventionellt jordbruk. The Good Growth Plan argumenterar att inte ännu mer arbetskraft 

kan användas för att minska hur mycket bekämpningsmedel som används. Detta eftersom 

P1P4 redan har påvisat att småbrukare står inför finansiella risker och C1C2P1 som hävdar att 

de flesta redan lever i extrem fattigdom. Istället fokuserar P5 på att förbättra säkerheten så att 

bekämpningsmedel blir säkrare för lantarbetarna att använda. Contra-argumentet C1P5 hävdar 

däremot att Syngenta inser att utbildning inte kan garantera säkerhet, men det undermineras 

någorlunda av C1C1P5 som hävdar att Syngenta introducerar övervakningssystem som 

samlar in data på hur effektiva utbildningarna är. C1C5 är således högt relevant men har låg 

hållbarhet. Som tidigare ligger fokus på att samla in data kring vad som fungerar bäst. 

Eftersom det inte finns några andra contra-argument är beviskraften hos P5 mycket hög.  

 

Det sista pro-argumentet för tesen P6 hävdar att Syngenta eftersträver rättvisa 

arbetsförutsättningar för alla inom produktionskedjan för att göra jordbruk till en hållbar 

sysselsättning. Detta argument har inga direkta contra-argument i The Good Growth Plan 

heller och samspelar starkt med P5 och P4. Det första stödargumentet P1P6 är normativt och 

behandlar samma tema av vad som har beskrivits och diskuterats tidigare, nämligen att om 

jordbrukssektorn inte har rättvissa förutsättnignar skulle det underminera alla andra 

ansträngningar till att öka produktionen. Detta är ett mycket högt relevant argument, och dess 

hållbarhet byggs upp av två faktuella stödargument: P1P1P6 som hävdar att det finns stränga 

anställnings och kontraktvillkor samt P2P1P6 som hävdar att Syngenta sedan ett decennium 

har samarbetat med Fair Labor Association (FLA), en icke-statlig organisation, för att 

förbättra arbetsstandarden. Dessa argument är måttligt relevanta, men deras hållbarhet är hög. 

Även här vill Syngenta skapa tillit genom att adressera att företaget samarbetar med icke-

statliga organisationer och siktar på att skilja sig från andra konventionella jordbruksföretag, 

men på Syngentas egna villkor.  
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Vinstintresset som delvis ligger bakom The Good Growth Plan visar sig även i P2P6 som är 

ett normativt argument som hävdar att kemiska leverantörer har en stor roll i Syngentas 

förmåga att bemöta marknades efterfråga. Stödargumentet P1P2P6 hävdar att Syngenta 

säkerställer att de uppfyller samarbetskraven i relation till arbetssäkerhet. Argumentet stöds 

av ytterliggare två normativa argument som hävdar att; (P1P1P2P6) Syngenta kommer att 

övervaka och rapportera framstegen, samt (P2P1P2P6) att FLA verfierar det Syngenta 

rapporterar. P2P6 verkar handla om att säkerställa den kemiska produktionen för framtida 

vinster och förebyggandet av skandaler som skulle kunna skada företagets tillit. Detta har en 

måttlig relevans och en hög hållbarhet om det genomförs. P6 (i relation till P5 och P4) handlar 

alltså om att förebygga risker angående kemikalier som hade kunnat leda till olycker och 

därmed underminera Syngentas tillit. 

7.1.4 Contra-argumenten 

Contra-argumenten som direkt talar emot tesen härstammar från opinionsundersökningen som 

presenteras kortfattat i The Good Growth Plan. Som tidigare nämt finns det inte många 

contra-argument i The Good Growth Plan eftersom argumentationen verkar förhålla sig till en 

djup kritik som kommer att diskuteras mer ingående i 7.2. 

 

C1 (är nästan ett upprepande av C2P1) hävdar att mer arbetskraft bör användas för att 

producera fler livsmedel. Detta skulle även ha en positiv inverkan på landsbygden. 

Relevansen är mycket hög eftersom den direkt talar emot jordbruksmetoderna som tesen 

förespråkar. Stödargumentet P1C1 är faktuellt och hävdar att det finns en preferens för 

alternativa jordbruksmetoder, så som ekologiska och organiska metoder samt att storskaligt 

lantbruk i samband med regeringar har mest potential att hantera matsäkerheten. Alternativa 

jordbruksmetoder så som organiskt eller ekologiskt jordbruk kräver mer arbetskraft än det 

konventionella jordbruket för att nå upp till samma produktivitet (Jansen 2000). Att använda 

mer arbetskraft är alltså ett sätt att minska användninen av kemisk gödsel, 

bekämpningsmedel, samt minskandet av exempelvis GMO som idag utgör en stor del av det 

konventionella jordbruket. Som förklarat i den tidigare forskningen har detta ett antal 

potentiella förklaringar, bland annat att tilliten till industrin har förminskats. Contra-

argumentet från Syngenta är det normativa C1C1, som hävdar att samhället är medvetet om 

problemet men har för lite kunskap för att finna en hållbar lösning. Premissargumentet 

hänvisar till resterande argumentationen i The Good Growth Plan men framförallt till P1 och 
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P2. C1C1 är högt relevant och förhåller sig framförallt kring tilliten till industrin genom att 

antyda att industrin har ett sätt att lösa problemet kring matsäkerheten men att tilliten för att 

genomföra det saknas. Resterande delar i The Good Growth Plan argumenterar mycket kring 

att samla in data genom att mäta vad som fungerar bäst på ett mycket transparent sätt som 

revideras med hjälp av obundna tredjeparter som granskar. Detta är ett sätt att försöka att 

skapa mer tillit till åtminstone Syngenta inom den konventionella jordbruksindustrin. Enligt 

den tidigare forskningen och teori kring risk finns det för lite data kring effekterna av 

bekämpningsmedel samt GMO. Detta i kombination med att industrin har begått misstag som 

har lett till hälso- och miljörelaterade katastrofer genom historian samt misstron att risker tas 

på grund av ett eknomiskt vinstintresse. 

 

C1s hållbarhet har redan blivit förminskad på grund av tidigare diskussioner, med argument 

som C1C2P1: Att de flesta som producerar världens mat redan lever i extrem fattigdom. 

C1C1 tar detta ett steg vidare genom att argumentera för att Syngenta har en hållbar lösning 

eftersom de har tillgångar kring information och kunskap om problemen och dess hållbara 

lösningar. C1 har en låg hållbarhet eftersom andra delar i The Good Growth Plan redan har 

förklarat ingående varför alternativa jordbruksmetoder som involverar mer land- och 

vattenresurser samt mer arbetskraft inte är en hållbar utveckling. Därför har C1 en mycket låg 

beviskraft med argumenten som finns tillgängliga. 

 

Preferensen för alternativa jordbruksmetoder härstammar även från den kritik som det 

normativa contra-argumentet C2 tar upp; att konventionellt jordbruk inte har skötts på ett 

ansvarsfullt sätt. C2 är högt relevant eftersom jordbruksmetoderna som tesen förespråkar 

framförallt rör konventionellt jordbruk. Detta är en sorts fortsättning av diskussionen ovan, 

nämligen att tilliten till industri och vetenskap inom industri är låg. Det intressanta som får 

igång diskussionen är dock contra-argumentet C1C2 där Syngenta erkänner att konventionellt 

jordbruk inte har skötts ansvarsfullt. För att åtgärda detta använder Syngenta sig av The Good 

Growth Plan för att göra en mätbar och transparent förändring som kommer att utveckla 

jordbruket på ett mer hållbart sätt. Relevansen för C1C2 är mycket hög, men hållbarheten är 

mycket låg eftersom Syngenta håller med om att konventionellt jordbruk inte har skötts. C2 

har därmed en mycket hög beviskraft gentemot tesen. Däremot argumenterar Syngenta för en 
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förändring inom konventionellt jordbruk som samtidigt argumenterar emot alternativa 

jordbruksmetoder.  

7.2 Sammanvägande bedömning och diskussion 

Eftersom textens avsändare enbart är Syngenta är det inte märkvärdigt att enbart ett fåtal 

contra-argument förekommer. Ur ett rent retoriskt perspektiv väljer Syngenta de contra-

argumenten som de bäst kan argumentera emot med syftet att avslöja deras svagheter. 

Svagheten hos contra-argumenten berör enligt Syngenta frafmörallt det ohållbara med att 

använda mer land- och vattenresurser som inte finns tillgängliga, samt mer arbetskraft som 

redan lever i fattigdom enligt argumentationen. Texten tar framförallt upp normativa 

argument som oftast backas av faktuella argument. De normativa argumenten tar oftast fokus 

ifrån risken kring bioteknologi och bekämpningsmedel och hänvisar istället till risken 

angående befolkningsväxt och fattigdom. Contra-argumenten undermineras av normativa 

argument kring att Syngenta ska mäta och samla in transparent data med syftet att hitta det 

som är mest effektivt för varje region. På grund av detta är The Good Growth Plans beviskraft 

hög.  

 

Vad man inte får ignorera är motivationen varför Syngenta gör detta. Syngenta vill genom 

The Good Growth Plan skilja sig ifrån andra konventionella jordbruksindustrier. Som det 

framgår i argumentationen vill Syngenta samarbeta med icke-statliga och statliga 

organisationer som bland annat tidigare har starkt kritiserat konventionella jordbruksmetoder. 

Samtidigt vill de fortfarande använda metoderna som ett konventionellt jordbruk utgör. Som 

redan nämt tidigare har tilliten till industrin och vetenskap inom industrin gått förlorat enligt 

bland annat Beck (1992) och Löfstedt (2014). The Good Growth Plan är en informations- och 

förändrings kampanj med ett långsiktigt mål fram till 2020. Eftersom det handlar om en 

längre kommunikation kan det klassas att vara en riskkommunikation så som Mral et al. 

(2010) beskriver den. Detta eftersom The Good Growth Plan direkt argumenterar med 

individer samt grupper som har en misstro till Syngenta och deras motiveringar.  

 

Det som enligt textens argumentation utgör ett hållbart jordbruk omfattar framförallt 

effektivisering av resurser som finns tillgängliga, restaurera samt skydda miljön och att se till 

att lantbrukarna arbetar under en bättre standard. Själva argumentationen bygger dessutom på 
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idén och premissen att produktionen måste ökas istället för att ändra på människors 

levnadssätt genom att exempelvis konsumera mindre och fördela mer ressurser. Kritiken från 

icke-statliga organisationer gentemot konventionellt jordbruk bemöts genom att ta till sig 

kritiken, detta framgår i framförallt argumentet C1C2, att Syngenta erkänner att 

konventionellt jordbruk inte har skötts på ett ansvarsfullt sätt. The Good Growth Plan hanterar 

all kritik genom att förbättra det konventionella jordbruket, trots det finns det fortfarande en 

del konflikter angående P1, att effektivisera grödor genom bioteknologi och 

bekämpningsmedel. Syngentas ställning till detta är liknande som vad Mral et al. (2010) 

beksriver: Nämligen att Syngenta försvarar sina bedömningar kring bioteknologi och 

bekämpningsmedel genom att kritisera allmänhetens nivå av kunskap kring ämnet, som det 

framgår i C1C1. Självklart finns det fortfarande ett vinstintresse bakom The Good Growth 

Plan eftersom Syngenta säljer bioteknologi och kemiska bekämpningsmedel som produkter. 

Istället för att dock direkt försvara Syngentas produkter argumenterar The Good Growth Plan 

varför det är nödvändigt att använda dem. Detta framgår i P3 men framförallt P2 och P1. 

Genom att dessutom publicera data kring mätningar med målet att finna de mest effektiva 

metoderna försöker Syngenta även att visa att de faktiskt försöker att göra jordbruket mer 

hållbart i relation till målen.  

8. Slutdiskussion 

Beviskraften i The Good Growth Plan är hög på grund av att det inte finns några starka 

contra-argument som underminerar alla pro-argumenten. Anledningen till varför den inte 

uppnår till mycket hög har bland annat att göra med oklarheter kring relevans och hållbarhet 

som förekommer, framförallt i P3.  

 

Argumentationen i The Good Growth Plan faller ständigt tillbaka till diskussionen varför det 

är viktigt att effektivisera och bevara genom bland annat bioteknologi och bekämpningsmedel 

beror på en djup kritik som Syngenta förhåller sig till. Nämligen kritiken att bland annat 

GMO och kemiska bekämpningsmedel anses vara en risk för miljön och hälsan. The Good 

Growth Plan strukturerar upp argumentationen på ett sätt som tar upp kritiken, men istället för 

att direkt argumentera kring riskerna av användandet, argumenterar The Good Growth Plan 

kring riskerna av att inte använda produkterna. Hållbara jordbruksmetoder involverar en 

förbättrad version av det konventionella jordbruket med fokus på att effektivisera, skydda 
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natur och lantbrukares hälsa och miljö enligt Syngenta. På sätt och vis har Syngenta genom 

The Good Growth Plan anammat argumentation som miljöinriktade icke-statliga 

organisationer använder sig av, genom att uppmärksamma risker, men samtidigt undviker de 

kritiken angående riskerna kring bioteknologi och bekämpningsmedel.  

 

The Good Growth Plan rör sig framförallt inom ramen av politik kring rädslor genom att 

indirekt hävda att ekologiska och organiska jordbruksmetoder är mer farliga för miljön och 

människors hälsa. I ett risksamhälle är det dock framförallt aktivister som gynnas av politik 

kring rädslor (Furedi 2002: 173f). Politiken kring rädslor som Syngenta använder sig i The 

Good Growth Plan av skulle kanske inte funger lika bra för industrin enligt Furedi (2002). 

The Good Growth Plan försöker dock även att bemöta kritik genom att delvis till och med 

acceptera kritiken och påstår att genomföra en förändring, även om den formar sig efter 

Syngentas villkor. Mycket i The Good Growth Plan går ut på att mäta och samla in data, 

vilket återigen gör att vetenskapen blir en lösning för ett ohållbart jordbruk som vetenskapen 

har skapat. Transparens är mycket viktigt för Syngenta eftersom det finns en misstro. Detta är 

kanske en utveckling till en faktiskt förändring inom jordbruket där konventionella 

jordbruksföretag börjar att samarbeta mer med icke-statliga organisationer som har ett starkt 

politiskt inflytande. Även om det finns ett vinstintresse för att sälja produkter som anses vara 

en risk för miljö och hälsa har konventionella jordbruksnäringsföretag på lång sikt inget annat 

val än att anpassa sig till icke-statliga organisationers och allmänhetens krav. Detta eftersom 

icke-statliga organisationer har mycket mer politisk makt och har tagit anspråk på att 

representera hela allmänhetens intresse. Detta i kombination med att det finns en växande 

preferens för ekologiska och organiska produkter. The Good Growth Plan anpassar sig till 

kraven genom att delvis erkänna misstag, skapa transparans kring vidare forskning om 

effektiva konventionella metoder och debattera varför produktionen samtidigt måste fortsätta 

att öka.  

8.1 Förslag på vidare forskning 

En stor svaghet med den här studien är att enbart Syngentas sida har analyserats vilket är 

huvudanledningen till att beviskraften är hög. Som det redan nämndes i 1.2 hade man i vidare 

forskning kunnat använda sig av en argumentationsanalys med en konfrontationsmodell - 

Detta innebär att man exempelvis utför en argumentationsanalys med pro-et contra modell på 

en text från en icke-statlig organisation. Därefter kan man skapa en gemensam pro- et contra 
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lista med både The Good Growth Plan och den andra valda texten enligt specifika 

anvisningar. Detta hade lett till en mycket mer diversifierad argumentation. Många delar hade 

blivit mycket mer kritiserade än vad de är just nu, troligtvis hade P1 fått ännu mer kritik i 

form av contra-argument.  

 

Den här studien har kunnat analysera en potentiell förändring och anpassning inom det 

konventionella jordbruket enligt ett av världens största jordbruksnäringsföretag. Frågan 

kvarstår hur en hållbar lösning enligt miljö-aktivistiska organisationer ser ut gentemot The 

Good Growth Plan.  
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Bilaga 1 

The Good Growth Plan broschyr 

https://www.syngenta.com/global/corporate/en/goodgrowthplan/Documents/pdf/The%20Goo

d%20Growth%20Plan_%2016pp%20brochure%20ENG.pdf 

 

Målen i The Good Growth Plan har översatts från Engelska och sammanfattningen lyder 

således:  

(1) Göra grödor mer effektiva. Genom att använda Syngentas unika bredd av teknologi, 

strategier och utökad samarbete med sina partners vill Syngenta fokusera på att hjälpa 

världens 8 miljoner storskaliga lantbrukare. Utöver detta vill Syngenta även hjälpa världens 

450 miljoner småbönder vars produktionen oftast eftersläpar jämfört med marknadens 

standard. Målet är bland annat att öka produktionen med 20% utan att använda mer land, 

arbetskraft eller vatten. (Syngenta 2014) 

 

(2) Rädda mer jordbruksland. Varje sekund förlorar jorden ett areal av jordbruksland som är 

lika stor som en fotbollsplan. Detta på grund av jorderosion11, ökenspridning12 och urban 

expansion. 40% av världens jordbruksland är starkt förvittrat, vilket innebär att det kan 

försvinna när som helst. Enligt Syngenta är anledningen uselt jordbruks genomförande vilket 

gör att marken utsätts för vind, regn och uttorkning. Syngenta vill hjälpa lantbrukare att 

förbättra åkermarkens fertilitet och produktivitet genom att förbättra åkermarkstrukturen, 

tillsätta organiskt material till åkerjord genom rätt använding av gödsel samt att utbilda 

lantbrukare kring växelbruk. (Syngenta 2014) 

 

(3) Hjälpa biologisk mångfald att frodas. Jordbrukets hållbarhet är beroende av biologisk 

mångfald för att pollinera13 samt att det vi människor äter också är beroende av månngfald. 

Mer än en tredjedel av världens grödor är beroende av pollinering, men stora delar av 

                                                           
11 Odlingsytan minskar och näringsämnen försvinner.  

12 Tillgång till vatten minskar på grund av klimatförändring eller mänsklig aktivitet, vilket gör marken obrukbar.  

13 Ett system av sexuell befruktning som används av växter. 

https://www.syngenta.com/global/corporate/en/goodgrowthplan/Documents/pdf/The%20Good%20Growth%20Plan_%2016pp%20brochure%20ENG.pdf
https://www.syngenta.com/global/corporate/en/goodgrowthplan/Documents/pdf/The%20Good%20Growth%20Plan_%2016pp%20brochure%20ENG.pdf
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pollinator populationen har försvunnit i stora delar av världen under de senaste åren. Syngenta 

vill hjälpa lantbrukare att skapa diversifierade områden som är präglade av biologisk 

mångfald genom bland annat skogsplantering. (Syngenta 2014) 

 

(4) Stärka småbrukare inom jordbruk. Över 2.5 miljarder människor på jorden är beroende av 

jordbruk som inkomst för att leva. Småbrukare inom jordbruk är många och därför avgörande 

för världens livsmedelsproduktion. Trots detta bemöter småbrukare höga finansiella risker och 

låg avkastning. Genom att samarbeta med USAID14 kan Syngenta öka 20 miljoner 

småbrukares produktivitet med 50% genom att lära dem hur man effektivt arbetar inom 

jordbruk. Syngenta kommer även att hjälpa småbrukare att få finansiell hjälp till att köpa 

produkter som ökar deras avkastning samt att ge dem möjligheten att få tillgången att nå ut till 

marknader för att sälja sina produkter. (Syngenta 2014) 

 

(5) Hjälpa lantbrukare i u-länder att få trygga förutsättningar. Jordbruk är världens näst 

största tillgång till arbete och består i världens flesta delar av långa timmars hårt arbete i 

utmanande klimat och hårda förutsättningar. Det är ett ansvar att se till att arbetare har trygga 

förutsättningar och en utbildning inom vad som bland annat angår växtskydd, kemikalier och 

bekämpningsmedel. Syngentas mål är att utbilda 20 miljoner lantbrukare i u-länder att få 

trygga förutsättningar och bättre kunskap kring arbetssäkerhet. (Syngenta 2014)  

 

(6) Sträva efter rättvisa förutsättningar för varje arbetare inom produktionskedjan.Det är 

Syngentas ansvar att se till att alla delar inom produktionskedjan har förutsättningar som är 

acceptabla och rättvisa på en internationell standard. Speciellt i u-länder är det viktigt att 

skapa goda och attraherande förutsättningar för lantbrukare för att undvika att mer folk flyttar 

till städer vilket hämmar utvecklingen av jordbruksproduktionen. För att uppnå detta mål har 

Syngenta strikta kontraktavtal som exempel förbjuder barnarbete. Syngenta arbetar även ihop 

med Fair Labor Association (FLA) för att se till att underleveratörer håller sig till avtal och 

strävar efter att skapa goda förutsättningar inom hälsa, arbetstimmar, säkerhet och 

diskriminering. (Syngenta 2014) 

                                                           
14 USAID is the lead U.S. Government agency that works to end extreme global poverty and enable resilient, 

democratic societies to realize their potential. (https://www.usaid.gov/who-we-are) 
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Bilaga 2 

Påståenden i The Good Growth Plan: 

Påståenden på första sida: 

1. Vi kan inte fortsätta såhär. 

2. Mänskligheten står inför sin tuffaste utmaning någonsin. 

3. Varje dag får vår planet 200.000 fler människor som behövs försörjas.  

4. Varje natt går mer än 870 miljoner människor hungriga till sängs.  

5. Behovet att producera mer mat är redan akut och världens mark, vatten och energiresurser är redan 

bristande.  

6. Nästan 7 miljoner hektarer jordbruksmark går förlorade på grund av jorderosion varje år.  

7. Många människor som producerar världens livsmedel lever i fattigdom.  

8. Den biologiska mångfalden försvinner snabbt.  

9. Och utmaningen kommer inte bli enklare. 2050, till exempel, kommer 4 miljarder människor att leva i 

länder med brist på vatten.  

10. Något måste ändras. Vi har bara en planet och vi använder dess resurser 50 procent snabbare än vad den 

tål. Vad vi ber vår planet att ge oss är helt enkelt inte hållbart. 

11. Vår framtid - allas framtid beror på att hitta lösningar till dessa globala utmaningar.  

12. Mänskligheten måste växa mer samtidigt som naturresurser måste bevaras och att landsbygdssamhällen 

är hälsosamma och livskraftiga.  

13. The Good Growth Plan är Syngenta åtagande att göra ett mätbart bidrag fram till 2020. Vi har lagt upp 

sex stycken specifika mål som berör; att förbättra resurseffektivitet, återuppleva ekosystem och 

vitalisera landsbygdsamhällen. 

 

Påståenden mål 1: 

1. Öka genomsnittliga produktionen av världens mest använda grödor med 20%, utan att använda mer 

jord, land eller vatten. 

2. Vi kan inte fortsätta såhär. 

3. Varje dag föds det 200.000 människor som måste försörjas och 870 miljoner människor svälter 

dagligen. 

4. 7 miljoner hektarer av jordbruksland försvinner årligen. 

5. År 2050 kommer 5 miljarder människor att bo i områden där vatten redan idag är svårt att komma åt. 

6. Det är redan svårt idag att försörja jordens befolkning. 

7. Vi har bara en planet och vi använder dess ressurser 50% snabbare än vad den tål. 

8. För att mata hela jordens växande befolkning måste jorden producera mer mat i de kommande 50 åren, 

än vad jorden har producerat under senaste 10.000 åren. 

9. Utmaningen blir även svårare när klimatförändringen fortsätter att förändra temperaturen och vädret.  

10. Vi har möjligheten att förändra detta genom teknologi, strategi och samarbete med olika partners. 
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11. Vi har möjligheten att utöka matproduktionen med 20% utan att använda mer vatten, land eller 

arbetskraft. 

12. Vi forskar om vad som fungerar bäst i varje region genom att mäta alla variabler för input och output. 

 

Påståenden Mål 2: 

1. Förbättra bördigheten av 10 miljoner hektarer jordbruksland som är på gränsen till degradation. 

2. Varje sekund förlorar världen en fotbollsplan av jordbruksland på grund av jorderosion, ökenspridning 

och urban expansion.  

3. Varje år förlorar världen jordbruksland som hade kunnat producera 20 miljoner ton av säd. 

4. Usela jordbruksförhållanden gör att marken utsätts för vind, regn och uttorkning som årligen gör 

miljontals hektarer obördiga. 

5. 40% av jordbruksland är degraderad och ett areal som är stort nog för att mata hela Europa är för 

utarmad för att för att producera mat. 

6. Vi måste agera snabbt, världen behöver 500 år för att ersätta 25mm av förlorad jord. 

7. Att ploga för att ta bort ogräs är en av huvudanledningarna för förlorandet av mark eftersom det utsätter 

bördig jord för vind och vatten vittring.  

8. Vi kommer att hjälpa lantbrukare att öka markens bördighet och hållbar produktivitet genom att 

förbättra markstruktur och tillföra humusämnen15 genom att använda rätt gödsel, växelbruk och andra 

tekniker för att undvika onödigt plogande. 

9. Vi kan inte rädda 10 miljoner hektarer på egen hand, därför samarbetar vi med olika partners, bland 

annat United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) för att dela jordhanterings 

kunskap.  

 

Påståenden Mål 3: 

1. Öka biologisk mångfald på 5 miljoner hektarer av jordbruksland 

2. Jordbrukens hållbarhet beror på biologisk mångfald för växtförädling, pollinering och vår varierade 

kost. 

3. Mer än en tredjedel av världens grödor är beroende av pollinering, men pollinator populationen har 

minskat i många länder. 

4. Att ändra jordbruksmetoder har förändrat landskaper och naturmiljöer.  

5. Att använda mer land kan förminska skog, ängar och buskhäckar som förser näringsämnen och skydd åt 

flora och fauna som utgör ett hållbart jordbruks landskap. 

6. Vi kommer att hjälpa lantbrukare att skapa rikliga och diversifierade naturmiljöer genom metoder som 

bland annat skogsplantering för att buffra landremsor och fältmarginal.  

                                                           
15 https://sv.wikipedia.org/wiki/Humus 
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7. För att bevara en mångfald av grödor arbetar vi med samspråksgrupper för att säkra säd av träd, crop 

wild relatives (CWR)16 och andra värdefulla växtarter. 

8. Vi kommer att samla in data genom granskning av bondgårdar utförd av tredjeparter.  Dessa kommer att 

övervaka jordbruksland som har fältmarginal, buffrade landrämsor och andra program som skyddar 

växtarter. Bedömningen av inverkan görs gemensamt med tredjeparter som ska se till att dessa metoder 

förbättrar den biologiska mångfalden.  

 

Påståenden Mål 4: 

1. Nå ut till 20 miljoner småbrukare (inom jordbruk) och gör det möjligt för dem att öka sin produktion 

med 50%. 

2. Över 2.5 miljarder människor är beroende av jordbruk för sitt levebröd. 

3. Småbrukare inom jordbruk är avgörande för världens matsäkerhet, men de står oftast inför höga 

finansiella risker och låg avkastning. 

4. Varje dag lämnar 180.000 personer landsbygden för att leva i städer.  

5. Att säkerställa att jordbruk blir en livsduglig och attraktiv sysselsättning kommer att hjälpa för att skapa 

livfulla och produktiva landsbygdssamhällen.  

6. Vi kommer att  förse småbrukare med verktyg och träning som gör jordbruk mer produktiv, effektiv och 

lönsam.  

7. Genom att vara samarbetspartners med organisationer så som USAID kan vi ge lantbrukare produkterna 

och kunskapen om hur man höjer produktiviteten med 50% samtidigt som den långsiktiga potentialen 

för deras jordbruksland bevaras. 

8. Vi kommer även hjälpa dem att finansiera produkter som ger högre avkastning och att möjliggöra det 

för dem att nå ut till marknader där de kan sälja sina grödor.  

9. Vi kommer att mäta antalet småbrukare som har nåtts genom att beräkna försäljningen av 

specialdesignade lösningar, samt genom att värdera projekt och initiativ som är specifikt skapade för att 

nå småbrukare. Dessa inkluderar träning, tillgång till marknader, finansiella lösningar och mobiltelefon 

baserade lösningar. 

10. Vi kommer att dela våra processer och vår information med tredjeparts revisorer samt våra partners för 

att få bekräftelse. 

 

Påståenden Mål 5: 

1. Hjälp folk att förbli säkra 

2. Utbilda (eller träna) 20 miljoner arbetare inom jordbruk kring arbetssäkerhet, speciellt i utecklande 

länder. 

                                                           
16 Förädlade grödors ursprungliga släktingar 
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3. Jordbruk är världens näst största källa för sysselsättning och innebär oftast långa arbetsdagar samt tungt 

arbete i utmanande klimat och kämpiga arbetsförutsättningar.  

4. Vi har ett ansvar att hjälpa dem att utveckla arbetssäkerheten och hälsa inom jordbruk. 

5. Vi siktar på att höja medvetenheten kring riskerna som finns inom arbetet med jordbruk och dela vår 

kunskap kring hur dessa effektivt kan hanteras och förebyggas.  

6. Varje år utbildar vi så många lantbrukare som möjligt genom partnerskap med lokala organisationer och 

produkters återförsäljare. 

7. För att nå 20 miljoner lantarbetare år 2020, kommer vi att samarbeta med ännu fler organisationer.  

8. Utbildningen kommer att utföras av anställda inom Syngenta eller partners. Vi kommer att se till att 

utbildningen är av hög kvalitet samt att den leder till mätbara effekter på attityder, kunskap och 

beteende. 

9. Vår data kring antalet utbildade personer kommer att kontrolleras genom externa revisorer. Vi kommer 

också att samla in uppgifter om vår investering i utbildning, lantbrukarnas adapterande av arbetarskydd 

& hälso praxis, antalet rapporterade olyckor och hälso incidenter. 

10. Vi inser att utbildning i sig inte kan garantera säkerhet, vi introducerar därför nya övervakningssystem 

för att spåra effektiviteten samt effekterna av utbildningsprogrammen för att även identifiera flaskhalsar 

som kan hindra beteendeförändring. 

 

Påståenden Mål 6: 

1. Vi strävar efter rättvisa förutsättningar för varje arbetare inom produktionskedjan. 

2. Vi erkänner att vi har ett ansvar att se till att vår leveranskedja uppfyller en internationellt godtagbar 

standard, särskilt i utvecklingsländerna.  

3. Vi inser också att om jordbrukssektorn inte erbjuder rättvisa och attraktiva villkor för sina anställda, 

kommer befolkningen att flytta från landsbygden till städerna vilket kommer att underminera 

ansträngningarna för att öka jordbruksproduktionen. 

4. Arbetsstandarden är en viktig fråga för alla våra verksamheter, både på farmer och andra 

produktionsanläggningar. Vi förväntar oss detsamma av våra underleverantörer.  

5. Vi har stränga kontraktsvillkor som exempelvis ett strängt förbud mot barnarbet.  

6. Vi uppmuntrar även våra underleverantörer att uppnå vår standard genom intensiv träning, utbildning 

och ekonomiska incitament.  

7. Sedan 2004 har vi arbetat med Fair Labor Association (FLA) för att addressera arbetstandarden på 

farmer. Detta inkluderar barnarbete, hälsa, säkerhet, medvetenhet om arbetarnas rättigheter, löner & 

förmåner, arbetstid, trakasserier, övergrepp och diskriminering . Vi har expanderat detta program från 

Indien till Östeuropa och Latinamerika. Programmet omfattar nu mer än 22.000 underleverantörer.  

8. Stora kemiska leverantörer spelar en avgörande roll i vår förmåga att bemöta marknadens efterfråga. En 

viktig del av vår relation med dem är att säkerställa att de uppfyller de höga kraven på hälsa, säkerhet 

och arbetsvillkor. 

9. Våra program kommer att verifierats av FLA, som är oberoende, genom att använda ett överenskommet 

riskbaserad tillvägagångssätt.  
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10. Våra upphandlings och leverantörskedje yrkesmän, kommer att arbeta med underleverantörer för att 

kontinuerligt förbättra deras arbetsförhållanden. Vi kommer att övervaka och rapportera framstegen. 

 

Påståenden från allmäna opinionen enligt The Good Growth Plan broschyren: 

1. Vi lyssnar på den allmäna opinionen 

2. “Kommer att producera mer mat för en växande befolkning vara en av kommande årtiondets viktigaste 

globala utmaningar?” Vi ställde denna fråga till 7.500 personer i storstäder i 13 olika länder runtom i 

världen. En överväldigande majoritet är överens om att det kommer vara en av de viktigaste 

utmaningarna.  

3. Det finns en enighet om att utmaningen måste åtgärdas på ett miljömässigt hållbart sätt.  

4. Men folk är inte säkra på hur detta kan uppnås samt att folk inte är medvetna kring de sannolika 

effekterna som en ökad produktion kommer att ha på miljön och människorna som odlar och producerar 

livsemedel. 

5. Folk är allmänt öppna med att använda teknik för att producera fler livsmedel.  

6. Men i alla förutom ett fåtal länder stödjer endast en minoritet användningen av bekämpningsmedel, 

konstgödsel och genmodifierade frön.  

7. Folk tror att mer vatten och mer mark måste användas för att öka livsmedelsproduktionen.  

8. Men de underskattar konsekvenserna som detta har på dessa begränsade resurser.  

9. Många tror att jordbruket idag inte utförs på ett ansvarsfullt sätt.  

10. Det finns en preferens för lokalproduktion, organiska grödor, stadsodling samt en tro att regeringar och 

storskaligt lantbruk har mest potential för att hantera food security challenge.  

11. De flesta respondenterna anser att mer mänskligt arbetskraft bör användas för att producera mer 

livsmedel och att en ökad produktion kommer att ha en positiv inverkan på landsbygden.  

12. Sammantaget tyder vår forskning på att människor känner till problemen - men inte är riktigt klara över 

hur man ska lösa dem. 

 

Övriga påståenden i The Good Growth Plan: 

1. Genom öppen kommunikation, kommer vi att försöka demonstrera vår verksamhets hållbarhet.  

2. Vi kommer att vara ansvariga genom nogranna mätningar varje mål i The Good Growth Plan, samt 

bedömningar från tredjeparter.   

3. Vi kommer årligen att rapportera våra framsteg.  

4. Vi har identifierat oberoende experter som kommer att mäta och validera resultaten. De kommer att 

utföra mätningar, utbildningsprogram och genomföra konsekvensbedömningar.  

5. Våra rapporter kommer också att kontrolleras av externa revisorer som en del av vår årliga garanti och 

företagets rapportering.  

6. För våra produktivitetsmätningar kommer vi att samla in data från över 3500 farmer inom alla våra 

huvudmarknader samt grödorna de använder, för att jämföra hur våra lösningar presterar jämfört med 

den normala jordbrukspraxis i varje region.  
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7. Våra partners och tredjepartsrevisorer kommer att ha full tillgång till dessa referensgårdar.  

8. Vi kan inte göra allt på egen hand.  

9. Utmaningarna att hållbart försörja världen är så stora och långtgående att de kräver en samlad insats 

från alla som är inblandade i jordbrukets framtid.  

10. Vi vill samarbeta med regeringar, lantbrukare, icke-statliga organisationer, internationella 

organisationer och akademiker.  

11. nästan 40 procent av världens åkermark brukas av småbrukare. De stora förändringar i produktivitet 

som behövs kan enbart uppnås om de också kan använda ny teknik. Det är därför The Good Growth 

Plan har ett särskilt fokus på småbrukare. 

 


