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"Studie: Välling kan öka risk för diabetes" 

• 36 råttor – uppdelad i två grupper
• Mjölkpulver med olika halt AGE (Advanced glycation end products)
• Förhöjd nivå inflammationsmarkörer i tarm hos grupp med högst intag AGE

”Myndigheterna borde införa kortare 

hållbarhetstid på inte minst välling som 

små barn exponeras för”,
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EXEMPEL PÅ:
Media lyfter fram studie och får med forskare som ”vågar” 
uttala sig starkt och löpsedelvänligt om sina resultat. 

FELAKTIGHET: 
Drar för stora växlar på resultat från enskild studie. 

EFFEKT:
Skapar oberättigad oro!
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WASH response to Lancet publication:
http://www.worldactiononsalt.com/news/salt-in-the-
news/2016/news-stories/wash-response-to-lancet-publication.html

"The totality of evidence shows that lowering salt intake leads to a 
fall in cardiovascular disease events, the commonest cause of death 
and disability worldwide. In our view, papers of poor scientific 
quality should not be considered as part of the evidence base.”

En nyligen publicerad saltstudie har fått stor medial 

uppmärksamhet, med budskap om att det inte är någon fara att 

äta två teskedar salt om dagen. Detta är dubbelt så 

mycket, jämfört med rekommendationen enligt de Nordiska 

Näringsrekommendationerna. Studiens resultat bör dock tolkas 

med försiktighet, inte minst eftersom det är svårt att direkt säga 
hur relevanta resultaten är för svenska förhållanden.

Kommentar till aktuell saltstudie

EXEMPEL PÅ:
Media lyfter fram studie och får med sig forskare som 
”vågar” ifrågasätta rådande konsensus inom nutrition (t ex 
näringsrekommendationer och kostråd).

FELAKTIGHET: 
En (1) studie kullkastar sällan/aldrig konsensus.

EFFEKT:
Skapar förvirring och misstro mot evidensbaserade råd. 

http://www.worldactiononsalt.com/news/salt-in-the-news/2016/news-stories/wash-response-to-lancet-publication.html
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VARFÖR GÖR DI PÅ DETTA VISET?

• För att skapa rubriker?
• Går från fakta till värderingar?
• Okunskap? Mat-hälsa komplext! 
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HUR MOTVERKA?
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5 säsonger

+30 000 nedladdningar

56 avsnitt

100+ gäster 

4100 prenumeranter 



bygger kunskap och kompetens inom området mat-hälsa



15

TACK FÖR ER 
UPPMÄRKSAMHET!


