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Fetmaepidemin är idag ett av de största hoten mot folkhälsan. Under de senaste tjugo åren
har andelen feta personer fördubblats i många delar av världen, både i västvärlden och i
utvecklingsländerna. Bland Sveriges vuxna befolkning beräknas antalet feta personer (BMI
>30) uppgå till 500 000-600 000.
        Idag är BMI (Body Mass Index) det vanligaste måttet på övervikt och fetma. BMI
fungerar som en skala med olika gränsvärden och när man passerar en viss gräns ökar
risken för följdsjukdomar markant.
BMI-måttet visar på förhållandet mellan vikt och längd. BMI >25 räknas som övervikt, >30
räknas som fetma.
       Fördelningen av fettet på kroppen är också en viktig faktor. I början av 1980-talet
upptäcktes att bukfetma är kopplad till det metabola syndromet
och därför medför en stor risk för diabetes, förhöjt blodtryck
och hjärt- och kärlsjukdom.

En överviktig person kan ha både fysiska och psykiska besvär.
Det räcker inte med att kroppsomfånget är ett problem, utan
övervikt drar med sig många följdsjukdomar. Rent psykiskt
är det en påfrestning för de överviktiga eftersom de ibland ses
som mindre begåvade, och att övriga problem de har relateras
till övervikten. I en undersökning som gjorts av Platsjournalen
svarade sextiosju av hundra arbetsgivare, att en persons
kroppshydda kan bli utslagsgivande vid en anställningsintervju.
        En fet person får utstå många blickar från omgivningen,
och blickarna inbegriper allt från äckel och förskräckelse till medlidande och uppfostringslusta.
Men övervikten berör inte enbart den drabbade personen, utan är även en belastning för
samhället. Behandling till följd av övervikt kostar mycket pengar, och även följdsjukdomarna
kräver stora resurser. Övervikten och följdsjukdomar leder ibland till sjukskrivningar, vilket
leder till en situation där färre personer arbetar. Den nationalekonomiska konsekvensen
blir ökade kostnader och mindre intäkter.

Den femte november 2003 sammanstrålade jordbruks- och konsumentministern, general-
direktörer, professorer och andra experter för att på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
diskutera detta accelererande problem.

Detta är vår sammanfattning av vad som framkom och diskuterades under konferensen
Artikeln är skriven av Sandra Hognert och Eva Josephsson studenter vid Institute of Comm-
unication, Lunds Universitet, under handledning av Peter Sylwan.

Inledning
Samhället har genom tiderna fokuserat på olika folkhälso-områden. För
ett decennium sedan låg fokus på rökning som hot mot världshälsan.
Några år senare var fettet den stora hälsoboven, och idag är det sockret
som dödar. Som barn lärde vi oss att socker lockade fram tandtrollen,
vilket var det stora skälet till att inte äta godis.  Läsk drack man bara på
helgen, och i skolan fanns inga läskautomater att lägga veckopengen i.
Dagens samhälle bokstavligen översvämmas av snabbmatsställen, läsk-
automater och godiskiosker. Vem klarar stå emot?



Världen har blivit större
I världen finns det idag en miljard överviktiga människor och av dem är
trehundra miljoner, med medicinska mått, feta. Uppskattningsvis finns det arton
miljoner överviktiga barn under fem år. Varje år avlider tre miljoner människor
på grund av ett för lågt intag av frukt och grönt. Fetma är idag ett av världens
mest synliga hälsoproblem och ändå ignoreras det ofta. Om problemet inte tas
på allvar kommer miljoner människor enligt WHO att bli lidande.

Philip James som arbetar inom International
Obesity Taskforce menar att forskning om hur
människan bör äta har funnits under en lång
tid.
– Vetenskapsmannen Sir John Boyd Orr fick
Nobels fredspris redan år 1949 för sin nutri-

tionsforskning. Syftet med
hans arbete som veten-
skapsman var att hitta sätt
att göra människan hälso-
sammare och lyckligare.
Detta för att säkerställa
freden i världen. 1945 hade
han blivit generaldirektör
för Förenta Nationernas
Livsmedels- och jordbruks-
organisation. Philip James
menar att Boyd Orr var en
av dem som satte stan-
darden för hur vi skulle
komma att äta under de
kommande decennierna.

Dessa riktlinjer vägledde oss fram till
nittiotalet, då den stora kostrevolutionen
inleddes.

Ann-Kristin Nykvist, jordbruks- och konsument-
minister anser att utvecklingen under de
senare åren är skrämmande.
– För första gången i historien är det idag lika
många människor i världen som äter ihjäl sig
som svälter ihjäl.
– Det sker dock framsteg påpekar Philip James.
Det är nu fler än femtio stater som har skrivit
under WHO:s nya fördrag om hälsa.

Enligt WHO:s rapport om världshälsan för 2002
är fem av tio av de största orsakerna till dålig
folkhälsa relaterade till kostens samman-
sättning. Kosten består av för mycket fett, fel
fett, för mycket socker och för lite frukt och

grönt. Detta är något Ann-Kristin Nykvist
menar att vi bör göra något åt.
Enligt Philip James är övervikt idag ett
problem även i u-länder. Socker och fett är
billigt, och de få andra näringsämnen som finns
i dessa, blir nästan det enda människorna får
i sig. Paradoxalt är att människorna blir
överviktiga men samtidigt undernärda.

I USA producerar man dubbelt så mycket
mat jämfört med vad som går åt inom landet.
Överskottet antingen förstörs eller exporteras.
En stor del av den överblivna maten skickas
till Mexiko, där befolkningen blir fetare och
fetare eftersom den billiga amerikanska maten
nästan alltid innehåller mycket fett och socker.
– Konsekvensen blir en explosionsartad
fetmautveckling. Folk har dålig uppfattning om
vad de äter. Detta är ett problem som industrin
bör ta på sig en del av ansvaret för, anser Philip
James.

WHO arbetar hårt med att hitta en global
strategi mot fetmaepidemin. Deras arbete har
mött hårt motstånd från sockerbolagen. När
WHO i våras skulle presentera rapporten som
fungerar som underlag för strategin, blev de
amerikanska sockerbolagen rasande. Orsaken
var att WHO pekade på sambandet mellan
fetma och socker.

Även Lars Weinehall, docent
vid Umeå Universitet, är
involverad i hur man stu-
derar hälsa ur en inter-
nationell synvinkel. En av
hans doktorander är en
amerikansk läkare som studerar vikt-
utvecklingen under 1990-talet i New York i
jämförelse med norra Sverige. I västerbottniska
Norsjö startade Lars Weinehall och hans
kollegor 1985 ett interventionsprojekt för att
minska den höga dödligheten i hjärt- och

Philip James

“För första gången
i historien är det
idag lika många
människor i värl-
den som äter ihjäl
sig som svälter ihjäl.”



kärlsjukdomar. Det grundläggande målet var
först att få folk att börja röra sig, och därefter få
dem att fortsätta motionera.
Lars Weinehall uttryckte sig med en formulering
som  skulle kunna användas för att få folk att
äta mindre fett.
– Det är bättre att skära bort fettet på tallriken
än på Kirurgen. Det bästa är när man själv inte
upplever att man gör några förändringar, inga
uppoffringar som man lider av.



Enade krafter i Europa
I världen är typ 2-diabetes (sjukdom relaterad till övervikt) en av de sjukdomar
som breder ut sig snabbast. I Europa ses diabetes som ett stort hot till följd av
fetmans utbredning. Utvecklingen är dock att spridningen av typ 2-diabetes är
långt mindre bland Europas befolkning än bland andra befolkningar med samma
livsstil. Vad detta beror på är en gåta. Men även om antalet sjuka i typ 2-diabetes
är relativt lågt får det förödande konsekvenser. Europa gör idag stora framsteg
inom forskningen om fetma, men fortfarande finns mycket att uträtta.

Ann-Kristin Nykvist granskar dagens jord-
brukspolitik inom EU och påpekar att där finns
många svagheter sett ur ett folkhälsoperspek-
tiv. Den fokuserar inte på vad konsumenterna
efterfrågar, utan på bidrag till bönderna. Jord-
brukspolitiken har sälj- och konsumtions-
främjande åtgärder som inte alltid stöttar de
hälsosammaste produkterna. Sveriges mål
med jordbrukspolitiken i EU är att få säkra
livsmedel, skäliga priser och ett miljösäkert
jordbruk. I juni togs beslut om att förändra
jordbrukspolitiken. Reformen innebär att
konsumenten sätts i fokus. Bonden ska få ökad
frihet genom att man ger ett gårdsstöd istället
för stöd kopplat till produktion.

Det kommer att medföra förändringar i
medelhavsproduktionen, där olivolja, bomull,
socker och tobak tidigare har fått stort stöd.
Sverige vill inte att till exempel tobaksodling
ska stödjas med EU-medel. EU ska få en ny
ramlag, där folkhälsoaspekter tas in i politiken.
– Det ska finnas ett tydligt samband mellan
miljö, djur och folkhälsa. På så sätt kommer
maten att vara säker för de svenska konsu-
menterna. Sverige har
drivit frågan aktivt och
framgångsrikt i EU, hävdar
Ann-Kristin Nykvist.

Philip James hävdar att
Sverige har en mycket
viktig roll i Europa.
– Ni ses som den kanske
största plågan inom EU,
bortsett från Storbritannien. Med ett klart per-
spektiv driver ni frågorna på ett fördomsfritt
sätt, hävdar han.

Geoffrey Podger, European Food Safety
Authority (EFSA), berättar att EFSA är en

organisation, vars primära ansvar är att ge
vetenskapliga råd i alla frågor med en direkt
eller indirekt koppling till livsmedelssäkerhet.
Målet är inte att ta över det nationella arbetet
kring livsmedelssäkerhetsfrågor. Varje land
måste ha sin forskning och representation.
Men livsmedelssäkerhet har inga gränser. Det
finns frågor som måste behandlas på europeisk

nivå där man kan
koordinera allas kun-
skaper.
– Det är viktigt att vi på
EFSA söker svaret på
rätt frågor och hittar
värdefulla svar. Dåligt
definierade frågor som
leder till oanvändbara

svar är tyvärr vanligt. Vi måste bli bättre på
att formulera uppgifterna vi ger till våra
forskare. Det är viktigt att forska på nationell
nivå, men frågorna måste även diskuteras
internationellt. Det är lätt att fokusera på de
små frågorna, att ha ett för snävt synsätt. Man
bör försöka ha ett bredare perspektiv och

undersöka vilka problem
som riskerna kan föra med
sig i framtiden. EU saknar
inte kunskaper. Saken är
att man inte vet hur man
sprider och kombinerar
dessa på bästa sätt. Om vi i
EFSA inte lyckas kommu-
nicera våra upptäckter har
vi uppnått väldigt lite. Mat

är ofta en kulturell faktor, och har sin
nationella prägel. Därför kan man inte
kommunicera direkt från Bryssel, utan måste
gå genom experter i varje land.

“Ni ses som den
kanske största plågan
inom EU, bortsett från
Storbritannien. Med
ett klart perspektiv
driver ni frågorna på
ett fördomsfritt sätt.”



Sverige kommer inte undan
Svenskarna är ett förnuftigt folk. Tjejerna tränar på Friskis & Svettis, grabbarna
spelar korpfotboll, och när vi blir gamla går vi raskt med stavar. Skulle
entusiasmen inte räcka till, går vi med i Viktväktarna för att få bukt med
problemet.
Även om svenskarna precis som övriga européer bli fetare och fetare, så tycks
många anse att problemet ännu inte är tillräckligt alarmerande. Här finns ännu
ingen gravkisttillverkare som hunnit bli rik på att erbjuda kistor i storlek XXL,
vilka håller för 300 kg. Sätena i våra tåg och bussar har inte blivit märkbart
bredare som en anpassning till befolkningens ökade kroppsomfång.

Ann-Kristin Nykvist är trots detta orolig över
utvecklingen i Sverige. De senaste tjugo åren
har andelen överviktiga Sverige ökat från 30
till 44 procent. Även andelen överviktiga eller
feta barn ökar starkt. I vissa bostadsområden
är en fjärdedel av Sveriges tioåringar
överviktiga, och man ser att det finns tydliga
socioekonomiska samband.

Livsmedelsverket har gjort en under-
sökning som visar att övervikt är vanligare i
socioekonomiskt svaga grupper. Stockholms
läns landsting har gjort liknande undersök-
ningar som visar att övervikt och fetma är 5-6
gånger vanligare bland barn i de fattigaste
delarna av länet än i de rikaste. I mer resurs-
svaga områden äter barnen mindre grönsaker,
dricker mer fet mjölk och äter mer snabbmat
till middag. De hoppar
också oftare över mål-
tider och äter oftare
utan sällskap av någon
vuxen.

Ann-Kristin Nykvist
påpekar att vi bryr oss
i Sverige och försöker
göra något åt proble-
men. I april 2003 antog riksdagen regeringens
proposition om nytt mål för folkhälsan. Det
övergripande målet var att uppnå god hälsa på
lika villkor för hela befolkningen. Perspektivet
skall koncentreras på vilka faktorer som står
för hälsa, istället för att som tidigare fokusera
på sjukdomar.

Även om riksdagen tar beslut som ska
främja folkhälsan, så strävar inte alla delar i
samhället åt samma håll. Som exempel kan vi
ta Stockholms läns landsting, vars mål är att
skapa förutsättningar för ett “gott liv inom
områdena resande, kultur, miljö och vård och
omsorg”. Kan hända är ett gott liv inte
detsamma som god hälsa i den situation som

beskrivs av Eva Callmer, enhetschef vid
Stockholms läns landsting:
– Stockholms läns landsting har sålt ut
möjligheten att placera ut automater för godis
och läsk på alla tunnelbaneperronger i
Stockholm. Landstinget får själva behandla de
som blir överviktiga.

Det verkar som att kortsiktighet och obefintligt
samarbete råder mellan somliga institutioner
i samhället. Två institutioner som faktiskt
arbetar för Sveriges hälsa är Folkhälsoinsti-
tutet och Livsmedelsverket, som båda har ett
övergripande uppdrag kring vårt välbe-
finnande.

Gunnar Ågren, som är folkhälso-
institutets generaldirektör, anser att folkhälso-

institutet ska fungera
som ett nationellt
kunskapscentrum när
det gäller folkhälsa. De
ska också följa upp och
samordna vidareutveck-
lingen av den nationella
fo lkhälsopo l i t iken .
Gunnar Ågren anser
dock att det yttersta

ansvaret för folkhälsan ligger hos regeringen.
Bertil Norbelie, generaldirektör på

Livsmedelsverket, säger att Livsmedelsverket
har ett överordnat ansvar för att leda och
samordna kontrollen av livsmedel i landet.
– Vi studerar och satsar mycket på GMO, trots
att vi bedömer dessa produkter som helt säkra.
Detta därför att det är ett område som
konsumenterna är skeptiska inför, vilket får
politikerna att styra resurser till detta område
trots att det finns mycket annat som vi hellre
skulle satsa på.

Media har nu äntligen börjat rikta upp-
märksamhet mot överviktsproblemet och i



radio, TV och tidningar debatteras ämnet
dagligen.

Margareta Persson, enhetschef på
Landstingsförbundet, tycker att det är svårare
att diskutera övervikt, som är en fråga som på
sikt kan beröra oss alla, än att diskutera
exempelvis narkotika som man själv inte
behöver vara drabbad av.

Sverige har ett föreningsliv som man
skulle kunna använda för informations-
spridning när man vill nå folk med sitt budskap,
och genom detta försöka få människor att leva
mer hälsosamt. Det är lättare att ändra
kulturellt betingade levnadsvanor om man gör
det tillsammans med andra människor som
man har en social gemenskap med. När
nationella Folkhälsokommittén kartlade allt
som påverkar vår hälsa och sedan föreslog
åtgärder, så var det nästan bara förslaget om
rökfria krogar som media fastnade för. Även
om den debatt som förts om rökfritt på krogen
bara är en liten del av hälsoarbetet, kan den
fungera som ett bräckjärn för fortsatt kommu-
nikation om hälsa. Först måste vi ha fakta, men
vi behöver också insikt om de samhälleliga
sambanden med våra egna liv, och gärna föra en
diskussion med andra. Först därefter kan vi
vänta oss förändring, menar Margareta Pers-
son.

Gunnar Ågren talar också om de kommunika-
tionssvårigheter som förekommer.
– Om man kan sprida sitt budskap mun-till-
mun får det bättre genomslagskraft än om man
försöker styra med skatter och kampanjer anser
han.

För Livsmedelsverkets del var Bertil
Norbelies kommentar:
– När det gäller medias roll lär vi oss mer hela
tiden, och försöker förstå hur vi ska använda
dem.

Stephan Rössner, professor och chef för
överviktsenheten vid Huddinge sjukhus, menar

att media sedan länge,
till exempel genom TV-
tittandet, påverkat vår
folkhälsa på ett nega-
tivt sätt. Det finns un-
dersökningar som visar

på att ju fler timmar man tittar på TV ju mer
överviktig är man. Hos män som tittar på TV

mer än tre timmar per dag är fetma dubbelt
så vanligt som hos övriga. Man har även sett
tendenser till att TV-tittande sänker ämnes-
omsättningen. Det fungerar nästan som ett
sömnmedel. Här finns en möjlighet att påverka
människor som genom TV-tittandet har blivit
inaktiva. Stephan Rössner säger att vi måste
utnyttja de kunskaper man har om hur folk
lever sina liv. Segmenterade insatser är rimliga,
eftersom man redan vet att till exempel låg-
inkomsttagare ser mer på TV och är mer över-
viktiga. Stephan Rössner skulle även vilja se
välproducerade matprogram på TV som kon-
tinuerligt berättar för människorna hur man
ska behandla maten.

Stuart Slorach från European Food Safety
Authority (EFSA) och Livsmedelsverket, lyfter
fram svårigheterna med att förmedla hur

samma kost kan ha
både positiva och
negativa effekter.
Problemen med risk-
kommunikationen är
att ett ämne ofta inte
är giftigt i liten dos,
utan endast vid stora
koncentrationer. En
liten dos av ett ämne
kan vara nyttigt för
människor, medan en
stor dos kan vara död-

lig. Även om man överskrider gränsvärdet för
exempelvis bekämpningsrester i frukt och grönt
innebär det inte automatiskt några negativa
hälsoeffekter. Man gör även en avvägning
mellan hur mycket man satsar på att informera
om gifter i relation till informationen om
nutrition.

Ämnet folsyra har debatterats ur hälso-
synpunkt. För de allra flesta människor är den
enda risken ett för lågt intag av folsyra, vilket
i extrema fall kan leda till bland annat anemi
(blodbrist) och spina bifida (missbildning i
ryggraden hos foster). Ett för högt intag av
folsyra hos kvinnor i fertil ålder kan möjligen
resultera i fler tvillingfödslar (vilket är en
medicinsk risk). Man är alltså tvungen att
sprida dubbla budskap: ett till kvinnor i fertil
ålder och ett till resten av befolkningen.

Stuart Slorach

“Om man kan sprida sitt
budskap mun-till-mun
får det bättre genom-
slagskraft än om man
försöker styra med
skatter och kampanjer.”



Ann-Kristin Nykvist har lagt märke till att
industrin tagit chansen att stimulera ett ökat
konsumerande. Hon anser att ett skäl till över-
viktens utbredning är de allt större portions-
storlekarna både när det gäller mat och dryck.
Maten serveras i onödigt stora portioner och
muggarna för läsk blir allt större. Läske-
drycken har tagit över, både som måltidsdryck
och törstsläckare. Vi vill gärna tro att konsu-
menten har makt att välja, men hur står man
emot industrins påverkan?

Eva Callmer håller med om att konsum-
tionen av färdigmat i portionsförpackningar
ökar starkt och påtalar att den dessutom
behöver stora näringsmässiga förbättringar.
Den är inte välbalanserad. Exempelvis är
saltinnehållet många gånger alldeles för högt.
Men detta är information som producenterna
undanhåller konsumenterna.

Ett problem som Eva Callmer anser viktigt att
ta upp är att näringsdeklarationer på svenska
matvaror är bristfälliga. Till exempel berättas
det inte om vilken sorts kolhydrater produkten
innehåller. Ofta är det socker. Innehålls-
förteckningen ska vara klar, tydlig och lätt-

tillgänglig. Sverige ligger
långt efter andra länder
i denna fråga. I vissa fall
är det faktiskt så att
färdigrätter är för små
och innehåller för lite

kalorier. De allra flesta blir inte mätta om de
inte lägger till egen sallad och bröd. Men inget
på förpackningen upplyser om att det behövs.
Om man äter på restaurang är måltiderna
däremot nästan alltid för stora för en kvinna
med normal vikt. På Stockholms läns landsting
har man lekt med tanken att markera
storleken på måltiderna med XS-XL. Då slipper

Industrin bör ta sitt ansvar
Det är inte många i Sverige som producerar sin egen mat. Vi som tillhör den
stora skara som köper vår mat i butiken, köper oftast grisen i säcken. Hur mycket
vet vi egentligen om innehållet i den fullpackade kasse vi bär med oss hem?

man onödiga siffror och underlättar för
konsumenten att välja måltidsstorlek efter
kroppsstorlek och energiförbrukning.

Eva Callmer lyfter fram att det trots allt har
hänt mycket inom livsmedelsindustrin de
senaste tjugo åren. Förut fanns enbart
alternativen lättfil och standardfil, sedan kom
en mängd mellanting. Visserligen tillsattes ofta
socker istället för fett, men nu finns det i alla
fall betydligt mer att välja mellan. Chark och
bröd har inte utvecklats i lika hög grad. Eva
Callmer vill se hälsosamma produkter som
marknadsförs i sitt rätta, nyttiga sammanhang.

Som företrädare för en av de stora produ-
centerna på marknaden anser Hampe Mobärg,
informationschef på Swedish
Meats, att lönsamheten trots allt
är viktigast. Han hade dock inget
svar på frågan om vi ska lära
människor att äta nyttigt eller se
till att det vi redan äter blir
nyttigt.
– De produkter som inte når en
viss volym i handeln åker ut.
Människor har lätt att säga att
de ska köpa en nyttig produkt,
men när den finns i handeln är
det inte så många som verkligen köper den.

Stephan Rössner säger att ett dilemma i
fetmadebatten är att läskedryckstillverkare
som CocaCola har börjat erövra skolornas
lokaler för att installera läskautomater.
Skolorna har svårt att tacka nej, eftersom de
dels får ett bidrag till förslagsvis renovering av
skolan och dels får löpande intäkter grundande
på hur mycket läsk eleverna köper i automaten.

Hampe Mobärg
“Söta, feta och salta
produkter ska inte få
lov att ha roliga gubbar
på sig och presenter i
förpackningarna.”



Louise Ungerth, chef för konsumentfrågor på
Konsumentföreningen Stockholm, håller med
om att barnen är en viktig konsumentgrupp för
marknadsförarna. På frukostfling-avdelningen är
det CD-skivor och skojiga omslag som lockar, och
barnen får i regel välja sina flingor själva då de
är med föräldrarna och handlar. Då vinner de
fräcka sockerstinna Frosties framför tråkiga,
men nyttiga, Havrefras.
– Söta, feta och salta produkter ska inte få lov
att ha roliga gubbar på sig och presenter i
förpackningarna, är Louise Ungerths spontana
lösning på problemet.



Handeln utsätter oss för det stora testet
Du hade tänkt att du bara skulle kila in om affären och köpa det allra
nödvändigaste till middagen. När du är färdig med dina inköp och går mot
kassorna känner du plötsligt ett väldigt sug. Välkommen! Du är i belöningszonen,
där godis, chips och läsk härskar.

Eva Callmer anser att ett problem som
affärerna genast borde ta tag i är den så kallade
belöningszonen. Närmast kassorna svämmar
det över av läsk och godis som ska locka
konsumenterna medan de står i kö för att
betala sina varor. Godiset når från golv till tak.
När det gäller läsk, köper man inte längre
trettiotre-centilitersflaskor i back utan nu är
det “big size” som är det självklara. En öppnad
flaska blir direkt en tom flaska oavsett storlek.
Detta område är speciellt problematiskt för
småbarnsföräldrar som ska försöka motstå
barnens tjat.

Hélène Arrenfeldt på Svensk Dagligvaru-
handel vill framhålla hur den svenska daglig-
varuhandeln ska hjälpa konsumenterna att
göra bra val. Affären ska fungera som en

mötesplats
för konsumen-
terna, med
tips och goda
råd om kost
och motion.
Det pågår för
närvarande
ett stort häl-
soarbete inom
dagligvaru-
handeln och

butikerna är den främsta kanalen för att föra
fram hälsobudskapet.

Christina Karlsson, dietist och hälso-
ansvarig på ICA, hävdar att kontroll- och
kvalitetssystem samt kundkontakter är ett sätt
att garantera kunderna att maten är säker.
– Det finns mycket bra mat i butikerna som
kunderna inte hittar till.

Frågan är om livsmedelsaffärerna inte borde
använda sin kunskap på ett sätt som får oss
handla sundare varor, istället för att i möjligaste
mån locka oss att fastna i godisfällan. Är det

ekonomin som ska styra, eller kan vi kräva ett
ansvarstagande från handelns sida?

Hampe Mobärg hävdar att pris och volym i
slutändan alltid är det som de stora matvaru-
kedjorna fokuserar på.
Christina Karlsson instämmer i att mycket har
att göra med ekonomin.
– Vad vi behöver är ett samarbete mellan
handel, industri och myndigheter, och mark-
nadsföring av hälsosamma produkter i sam-
arbete med producenterna. Man skulle även
kunna införa differentierad skatt, till exempel
lägre skatt på frukt och grönt och lyxskatt på
det som är onyttigt.

Denna åsikt delar även Philip James,
som anser att det är viktigt att vi får ner
priserna på frukt och grönsaker för att
människor ska tycka att det är prisvärt.

Ann-Kristin Nykvist menar dock att det
inte skulle räcka med att sänka priserna på
frukt och grönt, eftersom konsumenten inte
bara går efter priset. Kilopriset på chips och
godis är i det flesta fall högre än på frukt och
grönt, men dessa varor säljs ändå i stora
volymer.

– På ICA arbetar vi med att öka frukt- och
gröntkonsumtionen som en grundsten i goda
matvanor. Utöver detta ser vi till att nyckel-
hålsmärkta sortimentalternativ finns i alla
kategorier där det finns kriterier, hävdar
Christina Karlsson. ICA satsar även på de yngre
konsumenterna. Vi har just nu en kampanj där
skolklasser får besöka butikerna och lära sig
om frukt och grönt och nyttiga matvanor.
Hundratusen barn medverkar i projektet.

Christina Karlsson framhåller nyckel-
hålet som den symbol som kan hjälpa konsu-
menterna till ett bättre val i en varugrupp
eftersom den är välkänd bland svenska kon-
sumenter.

Christina Karslsson och Hélène Arrenfeldt



Kanske är nyckelhålssymbolen användbar i
vissa sammanhang, till exempel som ett sätt
att välja en produkt som relativt sett är
nyttigare. Men ska man föra in nyckelhålet i
den aktuella sockerdebatten, känns symbolen
mindre passande. Även om en produkt är sund
avseende fett och fiberhalt är den ofta en dold
sockerfälla.

Hélène Arrenfeldt anser att märkning av varor
borde bli tydligare, och då främst vad gäller
sockerinnehåll.
– Då kan ju handeln börja med att förbättra
märkningen på sina egna varumärken, påpekar
Louise Ungerth.

Hon anser att han-
deln trots allt gör fram-
steg och påpekar att frukt-
och grönsaksdiskarna har
blivit mycket finare och
mer inbjudande på senare
år, men fler kampanjer
för frukt och grönt efter-
lyses. I Sverige har bland
andra ICA-handlarna haft
“fem om dan”-kampanjer

för att uppmuntra konsumenterna att köpa mer
frukt och grönsaker. I Danmark behandlar man
samma fråga med en något annorlunda
utformad kampanj: “Sex om dan” blir en affisch
med en broccolikvinna och en morotsman i
utmanande ställning.  Detta skulle locka män
att äta mer frukt och grönsaker, berättar
Louise Ungerth.

Är livsmedelshandeln beredd att avstå en del
av vinsten för att få bättre matvanor bland
befolkningen?  Svaret från Christina Karlsson
blir att ICA inte är beredda att sänka vinster,
men är beredda att hjälpa till att förflytta

konsumtionen från de
“farliga” varugrupperna
till, ur hälsosynpunkt,
bättre produkter som
frukt och grönt. Det
innebär att alla inom
dagligvarubranschen –
kiosker, bensinstationer,
billighetskedjor som Lidl
– måste göra samma sak
om det skall ha någon
effekt.



Grädde i såsen, nej tack!
Valet av restaurang kan vara svårt. Pris, kvalité och atmosfär är ofta viktiga
delar när man ska bestämma sig. Men hur ofta funderar vi över hur mycket
grönsaker som serveras, hur mycket fett det finns i maten eller hur stor portion
man får? En Big Mac med pommes och milkshake uppfyller 60 procent av det
dagliga energibehovet. Ha detta i åtanke när du väljer restaurang.

Sara Sundquist representerar Sveriges Hotell-
och Restaurangföretagare. Hon menar att
grundteorin alltid har varit att marknaden styr.
Kunden måste efterfråga den hälsosamma
maten om man ska börja erbjuda den. Men om
det sunda alternativet inte finns, blir det ingen
som upptäcker och efterfrågar det. De som
serverar sund mat tycker inte att efterfrågan
är tillräcklig. Problemet är att den kundkrets
som besöker en viss restaurang går dit för den
mat som finns. Om man inför sundare alter-
nativ på menyn måste man dels ge viss tid för
nya gäster att hitta dit, dels måste de gamla få
tid att vänja sig. Det går alltså inte att prova i
en vecka och sedan konstatera att efterfrågan
inte fanns. Man måste marknadsföra sitt
alternativ och ha ett långsiktigt perspektiv.

Den grupp som i
högsta grad efterfrågar
sund mat är kvinnor,
vilkas önskemål sällan
hörts i debatten. Frå-
gan är hur restauran-
gerna ska hitta kvin-
norna. Man måste
kunna förmedla att man
erbjuder ett lunchalter-
nativ som är närings-
mässigt balanserat.
Kaféer, matlådor och
matbutikernas “food
corners” utgör hård
konkurrens för dagens lunchrestauranger.

Ulf Bohman, projektledare på föreningen Key
Meal, berättar om hur företaget startades i
samarbete med livsmedelsverket, restaurang-
företag, universitet och hälsoorganisationer.
– Vi arbetar för samverkan över alla gränser,
med till exempel livsmedelsindustrin och
restauranghögskolorna. Vår vision är att det
ska vara enkelt att få tillgång till god och

välbalanserad lunchmat i hela landet. För-
hoppningen är att detta ska bli ett försäljnings-
argument. Konferenser
ska se sund mat som en
hjälp att få pigga och alerta
medverkande. Det ska
även utveckla arbetet på restaurangen. Key
Meal ska stödja personalen som jobbar med
maten och använda deras kompetens. De ska
ha kunskaper om vad de serverar. Konst-
närerna i köket ska ha kul!

Märkningen i menyn ska vara tydlig om
vilket alternativ som är det välbalanserade.
Dryck och bröd ingår också i märkningen. Även
information om maten ska vara lättillgängliga
för gästen. Den som ska stå bakom allt detta
är Key Meal som är en ideell förening.

På restaurangerna är det inte bara
matens innehåll man bör ta hänsyn
till. Stephan Rössner påpekar att
tallriksstorleken på restaurangerna
har ökat från 9,5 till 12 inches i
diameter de senaste tjugo åren. Men
inte enbart restaurangerna påverkar
vår ohälsa. Den kafékultur som brett
ut sig på senare år har inneburit ett
ökat småätande. Eva Callmer tar
kanelbullen som ett exempel. Kanel-
bullen har växt från 30 gram till 78
gram på trettio år och detta ger en
signal om hur dagens bakverk ser ut.

Även om man bara tar en bakelse, så får man i
sig tre gånger så mycket kalorier.
– Ska man marknadsföra “mellankanelbullen”?
undrar Eva Callmer med ironi i rösten.

Stephan Rössner diskuterar kring frågan om
snabbmat som ett hälsohot.
– Det positiva med snabbmat är att alla de
människor som tycker att matlagning är tråkigt
får det snabbt uträttat. Matlagningen behöver

Sara Sundquist och Ulf Bohman

“Ska man marknads-
föra “mellankanel-
bullen”?”



inte planeras och det är tillräckligt gott.
Men snabbmat kombineras ofta med
läsk och näringsvärdet i maten är
lågprioriterat. Snabbmat har ofta ett
högt fettinnehåll och lågt fiberinnehåll,
sämre råvarukvalité och innehåller lite
grönsaker. Den serveras inte sällan i
onödigt stora portioner som inbjuder till
överätning. Dessa problem skulle
kunna åtgärdas genom att till exempel
använda mindre fett och tillsätta mer
grönsaker. Ett tankeväckande expe-
riment gjordes i Nya Zeeland, där fish´n chips är

vanlig snabbmat. Om man lyckas göra
den nyttigare har man kommit ett steg
på vägen till en hälsosammare
befolkning. Man fann att information
till matförsäljarna kunde ge stora
effekter. Genom att höja fritös-
temperaturen, ha tjockare potatis-
stavar och skaka av den friterade
potatisen kunde man halvera fett-
mängden i de färdiga chipsen. Lik-
nande projekt borde göras i Sverige.

– Det är de små stegen som gör skillnad på lång
sikt, säger Stephan Rössner.

Stephan Rössner



Vad styr individen?
Vi utgår ifrån att den allra största delen av Sveriges befolkning vet hur man i
stora drag bör leva för att må bra – röra på sig, äta hygglig mat, ha en god livs-
inställning. Hur uppfyller jag då som vanlig människa alla dessa mål? Hur styr
jag mig själv? Ibland är det svårt att veta vad man ska välja bland alla de dubbla
budskapen. Faktum är att individen faktiskt har ett val även om samhället ofta
är med på en kant och påverkar förutsättningarna.

Enligt Philip James kan bekämpningen av
övervikt ske på två plan: mer motion och
mindre onyttigheter. Det finns de som säger
att motion är hela lösningen. Men det är även
viktigt att till exempel äta rätt sorts fett och
mindre socker.
I detta instämmer Ann-Kristin Nykvist, men
tillägger:
– Det är mycket viktigt att det finns förut-
sättningar för goda matvanor och fysisk
aktivitet. Det är även viktigt att det finns balans
i det hälsofräm-
jande budskapet.
Mat står för så
många saker för
människor: glädje,
tradition, kultur,
upplevelser och
gemenskap. Men
även för hot, till
exempel för dem
som lider av ät-
störningar.

Bertil Norbelie
påpekar att det är
handeln som är
ställföreträdare för konsumenten vid valet av
varor. Bra alternativa val måste vara lätt-
tillgängliga. Men det är mycket sällan som vi
ser de sunda alternativen i direktreklamen.
– Man kan inte utgå ifrån att om bara individen
vet vad som är nyttigt och onyttigt, så gör hon
rationella val.

Margareta Persson tycker att det är viktigt för
individen att försöka stå emot, men samhället
ska begränsa så mycket det kan. Starka krafter
försöker få oss att äta onyttigt. Det handlar
mycket om social påverkan. Samhället och den
offentliga sektorn är de som sätter de struk-
turella förutsättningarna genom till exempel

reglering av skatter. Det handlar alltså inte
bara om information om vad som är nyttigt
eller onyttigt.

Lars Weinehall säger att vi på femtiotalet bodde
sämre och åt sämre – idag äter vi bättre, är
friskare och lever längre. Vi tror idag att vi är
herrar över våra egna liv. Problemet är alla
val vi dagligen själva måste göra. För att klara
vardagen måste vi spara vår energi för de
viktigaste valen och låta hjärnan sköta resten

automatiskt. Den
kraften kan an-
vändas positivt. Om
vi får människor att
anamma en vana
som är lite sundare
än förut, så kan det i
längden medföra
förbättrad folkhälsa.
Alla måste vara
överens om vad som
bör göras. Det är
viktigt att hitta det
gemensamma pro-
blemet. Samarbetet
ska förhoppningsvis

åstadkomma det som Weinehall kallar “svaj i
nätverken”. Då uppstår något mellan
människor istället för inom varje enskild
människa.

Bengt-Erik Eriksson, professor vid
Linköpings universitet, talar om mat som
grupptill-hörighet. Ett exempel är Harley
Davidsons kokbok. Den skapar identitet genom
att innehålla recept på enkla rätter, till exempel
korv med bröd.
– Hur kan man då använda den här kunskapen
för att förändra beteenden? Vi vet vad vi gör
för fel, hur läget ser ut och vad som är gott och
inte gott inom näringsområdet, säger Bengt-
Erik Eriksson.

$ 11 BILLION IS SPENT YEARLY ADVERTISING CONVENIENCE FOODS,
SNACKS AND ALCHOHOLIC BEVERAGES.



– Det brister i den beteendevetenskapliga
insikten, menar Lars Dencik, professor på
Roskilde universitet. Individen ska själv
hantera ett stort utbud av möjligheter vid val
av både produkter och information. Det kräver
manövrerings, orienterings- och prioriterings-
förmåga. Individen måste vara disciplinerad. Att
köpa chips är inte att köpa potatisstärkelse med
fett på, utan trivsel och gemenskap. Ett par
slalomskidor är inte två plastbitar, utan
friheten att susa nedför ett berg – en upplevelse.
Vi lever i ett upplevelsesamhälle. Samtidigt som
vi söker spänning och individualisering vill vi
ha gemenskap.
– Vi gör som alla andra, fortsätter Lars Dencik.
Samhället består av normer. Vi äter sushi för
att alla andra äter det. Vi anpassar oss helt
enkelt. Detta fenomen studeras inte tillräckligt
mycket. De som klarar att ta detta ansvar är
de välutbildade. De lyssnar, lär och går hem
och ändrar sig. Vi ser en social stratifiering.

Stephan Rössner påpekar att kaloribehovet är
täckt för länge sedan. Idag har vi andra
intressen i maten. Vi lägger ner timvis på
matlagning under helgerna medan det på
vardagarna helst ska gå på tolv minuter.
– Det är inne att vara smal samtidigt som
människor blir fetare och fetare. Idag är det
förbjudet att visa att man har ett begär efter
sötsaker. Man kan gå in i en affär och högljutt
be om två paket kondomer medan man viskar
fram att man även vill ha en chokladkaka.

Stephan Rössner berättar att Sifo har
gjort en undersökning bland sjutusen personer
om deras kost- och motionsvanor och livsstil.
Det visade sig att personer som spelar bingo
kan ses som markör för en livsstil. Denna
livsstil innebär ofta övervikt, nikotinberoende,
dålig självtillit och känslan av att inte kunna
påverka sin egen livssituation. Rössner
tillägger skämtsamt:
– Det positiva i detta är att man vet var de feta
finns. Vi vet alltså var vi kan nå en del av de vi
behöver informera.

Christina Fjellström, professor vid Uppsala
universitet, tycker att det ibland låter som om
vi vet precis vad vi ska göra åt fetmaproblemet.
Hon fick i uppdrag av Måltidsakademien att titta
på de senaste decenniernas forskning inom mat
och måltider. Måltidsakademien har som syfte
att fungera som ett nav för svensk mål-
tidsforskning och representera denna gentemot
statsmakterna och näringslivet. Fjellström har
i sin forskning sett följande:
– Det är anmärkningsvärt att de naturveten-
skapliga disciplinerna dominerar de senaste

tjugo årens forskning om kost. Få inom
humaniora och samhällsvetenskap har studerat
området. Hälso- och nutritionsforskningen
tittar på samband mellan mat och hälsa och
vill förändra beteenden. Humanisters primära
drivkraft är oftast inte att förändra beteenden,
utan kartlägga och förstå. Christina Fjellström
avslutar med att säga att vi inte har fria val i
hur vi äter och vad vi äter, utan påverkas av
många faktorer i vår omvärld. Vi behöver
kombinera de olika disciplinerna för att hitta
nya lösningar.

 Det är för lite tvärvetenskap inom
forskningen kring övervikt, anser Bertil
Norbelie. Han menar att de ekonomiska och
humanistiska perspektiven saknas. Vi borde
satsa resurser på nya kombinationer som kan
få fram resultat. Vi ska påverka där det är
lättast, till exempel genom att erbjuda fri
tillgång till frukt i skolan. Nyblivna föräldrar
är också bra på att ta till sig information. En
annan liknande grupp är medelålders personer
som får sina första ohälsotecken.

Lars Dencik anser att det är en fördel
om man då och då kan gå ur sin egen disciplin
och ta till sig ett annat vetenskapsperspektiv –
det utvidgar väsentligt förståelsen. Natur-
vetenskaparna bör ibland tänka i humanveten-
skapliga termer, och vice versa. Det handlar
om att få forskare att tänka transvetenskapligt.

Louise Ungerth berättar att “functional foods”,
livsmedel med speciella hälsoegenskaper, är
något som det forskats mycket om, men
produkterna hjälper oftast en mycket liten del
av befolkningen med små problem. Det skulle
vara bättre att satsa delar av pengarna på
beteendeforskning. Hur får man folk att äta av
den nyttiga vanliga maten som redan finns – i
rätt mängd och rätt kombinationer? Det
ensidiga fokus som legat på “functional foods”
de senaste tio åren är inte lyckat, men det är
bra om det leder till närings-
forskning som i framtiden kan
appliceras på större samhälls-
grupper.

Åke Bruce, professor på Livs-
medelsverket, tror att det i
framtiden finns stora möjlig-
heter inom nutritionsforsk-
ningen och detta tack vare gen-
forskningen. Vi kan identifiera
genetiska varianter, till exempel de som
behöver extra folsyra. Individuella kostråd kan
leda till livsmedel med speciella samman-
sättningar – med andra ord en bättre typ av
functional foods.

Åke Bruce



Vi äter inte längre när vi är hungriga. Vi följer
inte längre våra fysiologiska signaler. Stephan

Rössner visar att en
välplanerad arbetsdag för
skolans mattanter ibland
innebär att vissa barn
knappt hunnit bli hung-
riga medan andra är

utsvultna när lunchen serveras. Rössner
poängterar att vi måste satsa på barnen. Som
förälder bör man ha insikt i hur det ser ut på
dagis och i skolan. Elever har allt färre
gymnastiktimmar och äter för lite lunch, vilket
kompenseras med godis på rasterna.

Enligt Christina Fjellström bidrar måltiden till
att konstruera familjen, och individen soci-
aliseras genom måltiden. Det är därför viktigt
att alla i familjen samlas för att äta och umgås.

Bengt-Erik Eriksson vill framhäva mat i
barnlitteratur. Varför är Pippi så kontro-
versiell? Hon bryter mot konventioner och är
ociviliserad. Hon har roligt när hon äter.
– Maten kan även användas som ett sätt att
göra uppror. Matvägran kan vara ett sätt att
markera sin identitet. Maten används också
som ett starkt instrument för att protestera,
säger Bengt-Erik Erikssson.

Lars Weinehall menar att hälsoperspektivet är
på väg att breddas också inom vården. Idag
resonerar man inte bara linjärt i termer friskt

och sjukt. Man försöker också inkludera den
subjektiva upplevelsen - från att må bra till att
må dåligt. Man blir lättare sjuk om man “inte
mår bra” och är frisk, och man blir lättare frisk
om man “mår bra” och är sjuk. Risken för
medelålders att drabbas av hjärtinfarkt ökar
kraftigt om man inte mår bra. Detta är ett
socialt och humanistiskt perspektiv snarare än
ett traditionellt medicinskt. Det borde forskas
i preventioner ur ett hälsoperspektiv istället
för sjukdomsperspektiv. Varför är de som är
friska egentligen friska?

Vad ska individen egentligen göra? Dessa tio
matbudord har en sund inställning till hur vi
kan förhålla oss till maten:

1. Tag vara på skörden och tillaga med
fantasi

2. Samla din familj till gemensamma
måltider

3. Matlagning är konst – var stolt över
din kunskap

4. Lär dig något om mat varje dag
5. Stjäl alla goda idéer du kan finna
6. Duka vackert, lägg upp snyggt
7. Sitt väl till bords
8. Välj bästa kvalitet av råvaror
9. Ät lagoma korvar och nyttja vin

måttligt
10. Var glad – det finns något att fira

varje dag
Hans Alfredsson

“Man blir lättare sjuk
om man “inte mår
bra” och är frisk, och
man blir lättare frisk
om man “mår bra” och
är sjuk.”
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