
• Hopp, förvirring och 
misstro 

• Ofullständiga bilder       
= skeva bilder 
 

Vad är problemet? 



• Utan krok och vinkel blir 
det inget… 

• Konsekvensneutralitet 
• Layout 

Varför gör dom på detta viset?  



• Bokbranschen toppar 
• TV och 

matprogrammen på 
andra plats 

• Tidningar och 
nyhetsmedia på tredje 
plats 
 

Säljer mat media? 



• Vikt och bantning – 
ofta  

• Puffar för olika bilagor 
med recept – LCHF, GI, 
medelhavsmat – ofta   

• Larm - ibland  
• Forskningsnyheter – 

mer sällan 

Mat på löpsedeln 



• Mättat fett farligt eller 
inte? 

• Är socker den största 
hälsoboven? 

• Rött kött och cancer 
• Rött kött och 

miljöpåverkan  

Motsägelsefulla budskap 



• På kort sikt och lång sikt 
• Konstruerar media 

riskupplevelser? 

Riskbedömningar ett svårt kapitel 



• En expert lika god som 
en annan? 

• Forskare förlorar i tilltro 
• Matkultur och lokal 

mathistoria vinner 
• Vi tror på den som 

passar oss bäst 

Vem ska man tro på? 



• Nedskärningar och färre 
medarbetare – 
journalistikens kris 

• Färre journalister ska 
klara mera  

• Färre specialreportrar – 
okunskap 

• Oförmåga att värdera 
rapporter och experter – 
alla lika mycket värda 

 Medias problem blir allt större 



• Vi gillar uppstickare och 
ifrågasättanden 

• Delar mycket med 
läsarna/publiken 

• …för vem gillar att läsa 
samma gamla budskap 
om och om igen? 

• Forskare har det svårt 

Skandaler och konflikter 



 
 
 

• Kunskap och kontakter 

Medias ansvar 



• Sociala medier 
• Webb-tv 
• Nya och modigare 

expertplatser på 
webben för nytta, 
näring, njutning 

Nytta näring njutning 



• Mode och trender – ett 
rungande ja 

• Hälsa – tja, ibland… 
• Livsstil – nja… 

Livsstil, mode och hälsa? 



 Fast ibland blir det rätt 
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